
JÚL 2010               country trh 2010 - 2. 3. jul, handlova, morovnowww.handlova.sk 3

Správy z MsÚ
V tomto roku si budeme voliť nových poslancov 
MsZ a primátora mesta
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol 
Paška v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so 
zákonom o voľbách do orgánov samosprávy svojím 
rozhodnutím číslo 1572 určil deň konania volieb 
do obecných (mestských) zastupiteľstiev a volieb 
starostov (primátorov) obcí na sobotu 27. novembra 
2010. 
V mesiaci júl sa nekoná MsZ mesta Handlová, 
v zmysle schváleného plánu zasadnutí 
na 2. polrok 2010.

Kosenie trávy v meste
Mesto Handlová informovalo v mesiaci máj pro-
stredníctvom regionálnej televízie o posune kosby 
v meste. Začiatok kosenia trávy v meste Handlová 
sa posunul hlavne z dôvodu klimatických podmienok, 
t.j. časté a výdatné dažde znemožnili výkon kosenia. 
Aj napriek výpadku v príjmovej časti rozpočtu (prišla 
približne desatina z očakávaných finančných  prost- 
riedkov z podielových daní)  správca zelene pokraču-
je v kosbe v rámci možností (finančných, technických 
aj klimatických), t.j. kosenie nebolo pozastavené.            
V tomto čase sa ukončuje kosba na Okružnej ulici 
a pokračovať bude na sídlisku Morovnianska cesta, 
pričom správca zelene využíva na kosbu aj dni pra-
covného voľna. 
Rozpočtová situácia miest je v súčasnej dobe ťažká, 
no bohužiaľ  došlo i k poklesu platieb za miestne 
dane a poplatky. Tieto nie sú účelovo viazané, t.j. ak 
zaplatíte daň za komunálny odpad a lebo iný popla-
tok, prostriedky sú prerozdeľované v rámci rozpočtu 
mesta na všetky jeho kompetencie. 
Ďakujeme občanom za trpezlivosť.

JP
Pôrodnica v Handlovej bola uzavretá 
1.6.2010
Pôrodnica v Handlovej mala vysoký kredit v okolí a 
preto je i snahou mesta jej zachovanie. 17.6.2010 sa 
na pozvanie mesta generálny riaditeľ UNIPHARMA 
PRIEVIDZA, 1. slovenská lekárnická akciová spo-
ločnosť(ďalej Unipharma), zúčastnil stretnutia s ve 
dením mesta (primátor a členovia MR) a prezen-
toval, že aj napriek problematickej situácii v oblasti 
preplácania výkonov a už avizovanému odchodu 
odborného personálu stále platí, že sa hľadajú cesty  
ako gynekologicko - pôrodnícke oddelenie zachovať. 
Zároveň vedenie Unipharmy informovalo, že nie je 
zámer handlovskú nemocnicu reprofilovať na odde-
lenie dlhodobo chorých. Takéto oddelenie sa bude 
rozširovať do v súčasnosti nevyužívaných priestorov. 
Je potrebné si uvedomiť, že v súčasnosti je  to 
súkromná nemocnica a keby nebola v roku 2004 
odovzdaná do rúk inej spoločnosti a ostala vo finan-
covaní mesta, zrejme by sme sa museli so službami 
pôrodnice rozlúčiť už dávno. V tom období nemocni-
ca, ako príspevková organizácia mesta, kumulovala 
mesačne stratu viac ako 1,5 mil. vtedajších Sk.

K uvedenej situácii predložila svoje
stanovisko aj Unipharma: 
Unipharma s vedením nemocnice zmodernizovala 
priestory pôrodnice ako aj ďalších oddelení a vytvo-
rila vysoko nadštandardné oddelenia nielen priesto-
rovo, ale aj prístrojovým vybavením. Investície boli 
v objeme viac ako 27 mil. Sk a do roku 2008 bola 
nemocnica veľmi dobre fungujúca. 
Problém nastal v roku 2008, keď VšZP znížila 
finančné limity o viac ako 1 mil Sk mesačne, čím 
sa nemocnica začala zadlžovať. Finančné straty 
nemocnice vyrovnala Unipharma. Až po veľkom 
úsilí vedenia Unipharmy VšZP v priebehu roka 2009 
upravila finančné objemy na pôvodné, ale bez ďalšie-
ho navýšenia. Pritom je známe, ako za posledných       
5 rokov stúpali ceny energií, služieb a tovaru. Preto 
vedenie nemocnice nemohlo výraznejšie motivovať 
pracovníkov a títo postupne odchádzali do iných 
zdravotníckych zariadení. Vzniknutá situácia je 
spôsobená zlým systémom financovania, kde väčšie 
nemocnice majú až o 200% vyššie platby za pôrody 
ako malé nemocnice, pritom náklady sú rovnaké. 
Na túto situáciu, ako aj na nedostatok lekárov, ktorý 
sa zvýraznil za posledných 5-6 rokov upozorňuje 
Asociácia nemocníc Slovenska, ale k náprave nedo-
šlo, skôr naopak. 
Situácia s nedostatkom lekárov je vážna.  Dnes je 
absolútny nedostatok sestier a lekárov  – aneste-
ziológov, lekárov na novorodeneckých oddeleniach 
a bez nich pôrodnica nemôže existovať. Práve títo 
odišli z Handlovskej nemocnice.

JP a Unipharma 

Začína sa rekonštrukcia Základnej školy 
na Mierovom námestí 
Minulý rok sme vás informovali, že Mesto Handlová 
získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 
895 414,80 € na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ 
Mierové námestie pod názvom Prestavba, zateplenie 
a zriadenie učební. 
Cieľom projektu je zvýšenie kvalitatívnej úrovne vyu-
čovacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie 
budov školy, obstarania interiérového a IKT vybave-
nia s cieľom zníženia energetických nákladov. 
Realizácia projektu predpokladá rekonštrukciu 

hlavnej budovy ZŠ , 6-triedneho pavilónu A-B a 
budovy družiny s jedálňou. Akcie: zateplenie stre-
chy; obvodových múrov; oprava žľabov a zvodov; 
výmena okien a vstupných dverí; drobné stavebné 
úpravy v interiéroch; vznik novej PC učebne, čitárne 
so študovňou (IKT), jazykového laboratória; nákup 
interiérového a IKT vybavenia.  
Rekonštrukcia začína v mesiaci júl 2010 a ukončenie 
je plánované najneskôr v máji 2011. Snahou mesta 
Handlová je zabezpečiť pre naše deti kvalitnejší 
vzdelávací proces v príjemnom prostredí zrekon-
štruovanej školy ako aj znížiť energetickú náročnosť 
budov.  

Nový dôstojný pán na farskom 
úrade v Handlovej 
Takmer 17 rokov bol správcom farnosti v Handlo-
vej dp. Mgr. Rudolf Oliš.
Počas tohto obdobia sa stal pre svojich farníkov, 
samosprávu mesta, ale i každého Handlovčana 
človekom vždy ochotným podať pomocnú ruku. 
Od 1. 7. 2010 odchádza na nové pôsobisko do 
Šimonovian.  Dôstojnému pánovi ďakujeme za 
všetko, čo urobil pre Handlovú a veríme, že bude 
naďalej oporou ľuďom v mieste svojho nového 
pôsobiska.
Novým správcom farnosti sa od 1.7.2010 stane 
Mgr. Ján Holbík, ktorý pôsobil na Starých Horách. 

Novootvorené prevádzkarne 
v Handlovej máj 2010 

Autoservis, predaj autosúčiastok, Prievidzská 68
Nechtové štúdio, predaj bižutérie, Okružná 7
Predaj pekárenských, lahôdkárskych a cukrá-
renských výrobkov,  MC č. 1
Rýchle občerstvenie ŠMAK, Námestie baníkov 6

Zrušené prevádzkarne:
Masérske služby (Katarína Dupkalová), 
Námestie baníkov 20
Pizzéria Aréna, Námestie baníkov 19
Nábytok Valiga, SNP 3
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