
Poslanci  rokovali dvakrát
24.júna sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva v Handlovej. V úvode rokova-
nia primátor navrhol, aby bolo zastupiteľstvo rozdelené na dve časti. Hlavným 
dôvodom bol zámer mesta čerpať kontokorentný úver na preklenutie výpadku prí-
jmu z podielových daní. Mesto v čase rokovania ešte len posudzovalo podmienky 
jednotlivých bánk. V skrátenom rokovaní potom poslanci v bode správa majetku 
mesta rozhodli, že približne 50 pripravovaných stavebných pozemkov v Novej 
Lehote bude mesto predávať až po vybudovaní inžinierskych sietí. Schválili aj 
úpravy rozpočtov domu kultúry a mestskej knižnice a vzali na vedomie správu 
mestskej kontrolórky za 2.štvrťrok. V rôznom podporili záujem mesta získať 
mimorozpočtové zdroje z eurofondov na rekonštrukciu verejného osvetlenia na 
sídlisku Morovnianska cesta.
O týždeň sa v rokovaní pokračovalo. Najdôležitejším bodom bola aktuálna 
finančná situácia mesta. Za mesiac jún dostali slovenské mestá a obce len 
približne 10 percent podielových daní oproti januáru. Mesto Handlová sa rozhodlo 
túto situáciu riešiť čerpaním kontokorentného úveru vo výške 200 tisíc Eur. Aj 
po schválení úveru bude zadĺženosť mesta hlboko pod zákonom stanovenou 
maximálnou hranicou. Mesto Handlová bude úver používať na vykrytie výpad-
ku podielových daní a splatiť ho musí do konca roka 2010. Poslanci následne 
schváli aj 2.úpravu rozpočtu mesta v tomto roku. Je potešiteľné, že do rozpočtu 
sa zapracovávali finančné prostriedky, ktoré aj v tejto ťažkej dobe mesto získalo 
z eurofondov a zo štátnych zdrojov. Aj po druhej úprave zostáva rozpočet mesta 
Handlová vyrovnaný.

Rd 
Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová
vyhlasuje v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, 
katastrálne územie Handlová.
Stavba sa nachádza v Handlovej a je určená na podnikateľské účely.
Termín predkladania návrhov predĺžený Doplnkom č.1 k OVS
do 31.8.2010 do 9,00 hod.
OVS bola vyhlásená 1.7.2010 
Predmet predaja:
Stavba súpisné číslo 1895 – budova – objekt  Mestskej tržnice
pozemok - parcela C-KN č. 1082/2 – zastavaná plocha o výmere 787 m2 
Ťarchy:  Bez zápisu.
Minimálna východisková cena:  332 000,00 Eur 
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj podmienky a časový priebeh súťaže nájdete 
na  www.handlova.sk, alebo vo vývesnej tabuli pred MsÚ. 
Bližšie informácie a termíny obhliadky na tel. čísle: 046/519 25 23.
V Handlovej 20.7.2010

POZVÁNKA
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba zvoláva Mestské zastupiteľstvo 

mesta Handlová na štvrtok 26. augusta 2010 o 14.00 h  do veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová. Pozvánku s programom nájdete na internetovej 
stránke mesta www.handlova.sk, vo vývesnej tabuli pred MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. Rokovania poslaneckého zboru sú verejné.

Ďakujeme za pomoc
Mesto Handlová, v zastúpení sociálnym oddelením MsÚ, touto cestou ďakuje 
občanom Handlovej a okolitých miest za materiálne príspevky a dary do zbierky 
pre obce postihnuté povodňami, ktorá bola vyhlásená v termíne 6.7. -15.7.2010. 
Dňa 15.7.2010 boli odovzdané  chladničky, sporáky, televízory, čistiace prostri-
edky, posteľná bielizeň, drobné kusy nábytku, detské odevy obci Veľký Šariš pri 
Prešove.
Odvoz a čistiace prostriedky zabezpečila sponzorsky spoločnosť HUTIRA 
Slovakia s.r.o. 
Do zbierky sa zapojili i občania z miest Prievidza,  Partizánske, Topoľčany, Žilina, 
Bratislava. Zároveň oznamujeme, že ukončením zbierky nie je možné z priestoro-
vých a technických dôvodov  prijímať ďalšie dary a podporu.

Mgr. Veronika Rýšová, MsÚ Handlová

Mesto Handlová ponúka do nájmu
na podnikateľské aktivity voľné nehnuteľnosti – pozemky zapísané v Katastrál-
nom úrade v Trenčíne, Správa katastra Prievidza na LV č. 1 vo vlastníctve Mesta 
Handlová o celkovej výmere  36 860 m2 . 
Pozemky sa nachádzajú v časti „priemyselná zóna – juhovýchodná časť mesta“  
(Banícka kolónia predch. Karpaty Trade, s.r.o.). 
Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky na Mestský úrad Handlová, odd. 
správy daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti  č.d. 13 s uvedením účelu 
využitia a fotokópiou ŽL.
Podrobnejšie info na tel.č. 046 519 25 21, prípadne osobne. 
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Správy z mestského úradu

Referendum 2010
Sobota, 18. september 2010
Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. 
n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa 
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe 
vykonania referenda v znení zákona č. 
192/2007 Z. z. na základe petície obča-
nov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil prezi-
dent SR Ivan Gašparovič referendum, 
v ktorom oprávnení občania rozhodnú 
o otázkach: 

1.    Súhlasíte s tým, aby Národná rada 
Slovenskej republiky zákonom zrušila 
povinnosť fyzických osôb a právnických 
osôb platiť úhradu za služby verejnosti 
poskytované Slovenskou televíziou a 
Slovenským rozhlasom? 
2.    Súhlasíte s tým, aby Národná rada 
Slovenskej republiky zákonom rozšírila 
možnosť prejednať konanie poslanca 
Národnej rady Slovenskej republiky ako 
priestupok na všetky priestupky podľa 
zákona o priestupkoch? 
3.    Súhlasíte s tým, aby Národná rada 

Slovenskej republiky ústavným záko-
nom znížila počet poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky na 100 s 
účinnosťou od nasledujúceho volebného 
obdobia? 
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada 
Slovenskej republiky zákonom usta-
novila, že orgány verejnej moci môžu 
obstarávať osobné motorové vozidlá 
s obstarávacou cenou maximálne 40 
tisíc eur? 
5. Súhlasíte s tým, aby Národná 
rada Slovenskej republiky ustanovila 

možnosť voliť poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky a poslancov 
Európskeho parlamentu prostredníc-
tvom internetu? 
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada 
Slovenskej republiky zákonom vyňala 
osoby poverené výkonom verejnej 
moci z možnosti uplatniť právo na 
odpoveď podľa tlačového zákona? 
Občania obdržia oznámenia o konaní 
Referenda 2010 do svojich schránok 
do 24.8.2010.
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