
JÚL 2010               country trh 2010 - 2. 3. jul, handlova, morovno www.handlova.sk2

Reálne dopady 
celosvetovej 
hospodárskej krízy 
Ohrozený chod miest a obcí
Podstatnú časť bežných príjmov roz-
počtu miest, okrem príjmu z miestnych 
daní a poplatkov, predaja majetku, 
fondov, nadácií a pod., tvoria príjmy 
z podielových daní z príjmov fyzic-
kých osôb (ďalej PDFO). V našom 
meste je to približne 49% z celkových 
ročných bežných príjmov. Kľúčom 
na ich prerozdeľovanie je koeficient, 
ktorým sa násobí čiastka z reálnych 
príjmov z daní od FO (fyzických osôb) 
zaslaných štátu, samostatne pre každé 
mesto a obec. Koeficient zohľadňuje 
počet obyvateľov, jeho vekovú sklad-
bu, nadmorskú výšku a polohu mesta/
obce, množstvo zastavanej plochy 
podnikateľskými subjektmi atď. 
PDFO zasielané mesačne mestám 
na zabezpečenie kompetencií mesta, 
mzdy zamestnancov, sa v rozpočte 
mesta plánujú na ročné obdobie (nie 
mesačne). V tomto roku je v rozpočte 
mesta Handlová  plánovaný ročný 
príjem PDFO vo výške 3 331 247 € 
. Prognózy vývoja platieb mestám aj 
z predchádzajúcich období hovoria 
o nerovnomernej výške príjmu z po-
dielových daní v jednotlivých mesia-
coch. Potvrdzuje to aj vývoj v tomto 

roku. Napríklad, v januári 2010 to 
bolo 398 tis. €, vo februári 295 tis., v 
marci 144 tis, v apríli 326 tis., v máji 
91 tis. a v júni  39 tis. €.  Ak porov-
náme situáciu z predchádzajúceho 
polroka, tak príjmy boli nasledovné:
január  - jún 2010 -  1,296 tis. €,  čo je 
39%  z plánovaného ročného príjmu.
január – jún 2009 -  2,028 tis. €, čo 
bolo v danom období 55,86% z plá-
novaných prostriedkov. Reálny príjem 
za január- jún 2010 predstavuje len 
64 % reálneho príjmu porovnateľného 
obdobia roku 2009. I napriek tomu, 
že rozpočet mesta bol na rok 2010 
znížený o 300 tis. € oproti minulému 
roku, prostriedky prichádzajú stále 
v menšom objeme.
Mesto Handlová už minulý rok prijalo 
úsporné opatrenia, t.j. vo všetkých 
organizáciách zriadených mestom, 
ako aj na MsÚ,  boli prijaté opatrenia 
na zníženie prevádzkových a režijných 
nákladov a mzdy zamestnancov mesta 
sú od minulého roku vyplácané bez 
pohyblivých zložiek. Mesto nerealizuje 
investičné akcie z vlastných zdrojov, 
iba tie, ktoré sú financované zo zdro-
jov štátneho rozpočtu, fondov EÚ resp. 
nadačných fondov. Situáciu, kedy v jú-
ni mesto dostalo dotáciu vo výške 10% 
prostriedkov z podielových daní oproti 
januáru 2010, pri nečakanom výpadku 
príjmov z predaja majetku mesta, za- 
tiaľ občania nepocítili.

Rok 2010 je pre mestá a obce z hľadis-
ka financií veľmi náročný. Celosvetová 
hospodárska kríza už reálne zasahuje 
do ich života. V mnohých obciach 
a mestách musia menej svietiť, upúš 
ťajú od služieb, skracujú pracovný 
čas zamestnancov, prestávajú zvážať 
odpad.
V prípade, že sa situácia aj vo výške 
PDFO nezlepší, bude to takmer lik-
vidačné nielen pre mesto Handlová, 
ale aj pre ostané mestá a obce na 
Slovensku. Preto mesto Handlová 
zvažuje čerpať kontokorentný úver na 
úhradu bežných prevádzkových výdav-
kov, ako aj na mzdy zamestnancov, 
s predpokladanou výškou 200 tis. €.  
O tom, či bude prijatý, rozhodne MsZ 
1.júla 2010.  Handlová vďaka dobre 
nastavenému rozpočtu a úsporným 
opatreniam doposiaľ predchádzala 
ráznym zmenám. Spolufinancovanie 
projektov sa mestu darilo hradiť 
prijatými úspornými opatreniami, 
vďaka podpore mnohých sponzorov 
a dobrovoľníkov sa darilo organizovať 
i kultúrnospoločenské podujatia. 
Vážení Handlovčania, 
vzhľadom na vyššie uvedené sku-
točnosti, žiada samospráva mesta 
Handlová o vašu trpezlivosť pri výkone 
kompetencií mesta, ktoré sa v  súčas-
nosti plnia v obmedzenom rozsahu.
Ďakujeme.
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Účasť mladých ľudí 
vo voľbách 
Volieb do Národnej rady SR, ktoré 
sa konali 12.6.2010, sa zúčastnilo 
v našom meste 902 mladých ľudí 
vo veku 18 – 30 rokov, to je  12, 42 
% z celkového počtu zúčastnených 
voličov. Z tohto počtu bolo 86 prvo-
voličov, t.j. 68,80 % z celkového 
počtu  prvovoličov. V porovnaní 
s predchádzajúcimi voľbami bola 
účasť prvovoličov na týchto voľbách 
zatiaľ najvyššia. (Poznámka - účasť 
mladých ľudí vo voľbách sledujeme 
od roku 2006.)
Najvyššia účasť mladých ľudí vo 
veku 18 – 30 rokov bola v okrsku č. 
8. – Mostná ul., (25,00 %), v okrsku 
č.16 – Horný koniec (22,71 %) 
a v okrsku č. 3 – MŠ Morovnianska 
cesta I. (18,55 %). 
Z 208 členov okrskových komisií 
bolo 58 členov vo veku 18 – 30 
rokov, čo je 27,88 %. Najviac čle-
nov vo veku 18 – 30 rokov bolo 
v okrskovej komisii č. 17 Dom 
kultúry Nová Lehota - 6 členov 
z 11 (54,55 %), ďalej v komisii č. 1 
a č.18, v ktorých bolo po 5 členov 
komisie vo veku 18 - 30 rokov. 

Zo školského diára
Letné prázdniny
Letné prázdniny sa začínajú 1.júla 2010 a končia sa 31.augusta 
2010. Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin je 30. jún 
2010 (streda). Začiatok vyučovania po prázdninách je 2.septem-
ber 2010 (štvrtok).
Prevádzka v Materskej škole, Ul. SNP 27, Handlová počas let-
ných prázdnin:
mesiac júl 2010 
V prevádzke budú elokované triedy na Cintorínskej ulici, ostatné 
triedy budú mať prerušenú prevádzku.
mesiac august 2010
V prevádzke budú elokované triedy na Dimitrovovej ulici, ostatné triedy 
budú mať prerušenú prevádzku.
Všetkým deťom a žiakom prajeme krásne prázdniny, plné príjemných 
zážitkov, aktívnej zábavy a dobrej nálady. 
Príjemné a krásne dovolenkové chvíle strávené so svojimi deťmi praje-
me aj všetkým pedagógom a rodičom, ktorým ďakujeme za spoluprácu. 

Školský úrad

Výsledky fotosúťaže 2010
Mesto Handlová organizovalo od 
1. marca do 10. mája 2010 súťaž 
„Handlová – fotosúťaž 2010“ pri prí-
ležitosti 50. výročia udelenia Štatútu 
mesta. Do súťaže bolo spolu zasla-
ných 77 fotografií. Handlovčania 
mali možnosť od 19.4 do 10. 5. 
2010 hlasovať na internetovej 
stránke mesta www.handlova.sk. 
Vzhľadom na nízky počet hlasov 
v kategórii Ľudia, táto kategória 
nebola vyhodnotená.
V kategórii Kuriozity sa stala 
víťaznou fotografia Most – autorky 
Kataríny Ilašovej (15 rokov).
V kategórii Príroda sa stala víťaz-
nou fotografia Veľký Grič v obla-
koch - autora Andreja Königa (33 
rokov). Ceny, finančnú odmenu vo 
výške 50 € a drobné darčekové 
predmety mesta Handlová odovzdal 
víťazom primátor mesta Handlová, 
Ing. Rudolf Podoba počas osláv 
2.júna 2010.
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