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Narodené detičky 
november/ december  2010 

Jakub  Harniš
Pavol  Bombic 
Branislav Ján Matieska
Štefan  Čoka
Dominik  Lacko
Tobias Pásztor
Damián  Karvačka
Marek  Škula
Roman  Mišák
Timotej  Bednár
Martina   Lacková
Nella  Katrenová
Bianka  Molnárová
Emma  Trangošová
Bianka  Bandová
Kristína  Lenčová

JUBILANTI 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 

v mesiaci december dožili

Rozália  Máčajová
Jozefína  Guštafíková
Mária  Bednárová
Viktor  Bátora
Irena  Hrivnáková
Helena  Bubelínyová
Cecília  Botková
Emília  Jamborová
Irena  Tršová
Božena  Vančová
Júlia  Komárová
Valéria  Heleczová
Emil  Czizik
Magdaléna Sedlárová
Žigmund  Koncz
Eva  Macháčová
 

referát obradov MsÚ

Miestne dane v roku  2011
Mesto Handlová na decembrovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva prijalo nové VZN o dani z nehnuteľností 
a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad (KO a DSO). Prijaté zmeny sú platné od 
1. januára 2011. Mesto Handlová nemenilo sadzby daní 
a miestnych poplatkov od roku  2007. V priebehu tohto 
obdobia sa reálna hodnota vybranej dane znížila vzhľadom 
na infláciu. Druhým dôvodom zníženia miestnych daní bol 
prepočet  slovenskej koruny na eurá, kde došlo od roku 
2009 dokonca k zníženiu dane z nehnuteľností ako aj 
miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO.  Mesto 
Handlová vyberalo dane vo výške a v reálnej hodnote 
roku  2005 a celú ťarchu ekonomických ukazovateľov, či 
už inflácie, hospodárskeho poklesu alebo ekonomickej krízy 
nepremietalo do zvyšovania miestnych daní. Tento stav je 
ale neudržateľný a preto bolo potrebné pristúpiť k zvýšeniu 
jednotlivých druhov daní. 
Daň z nehnuteľnosti sa v roku 2011 zvyšuje v druhu daň 
z pozemkov, daň zo stavieb za všetky druhy a daň z bytov 
v priemere  o 22 %.  Spôsob platenia dane ostáva zacho-
vaný, daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru (zväčša do konca apríla). 
Dátum splátok sa nemení. Ak ročná daň z nehnuteľností 
vyrubená fyzickej osobe nepresiahne čiastku 67,- € a 

právnickej osobe nepresiahne výšku 332 €, je splatná naraz  
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. V ostatných prípadoch je daň z nehnuteľnosti  splat-
ná v troch rovnakých splátkach a to najneskôr do 30. apríla 
bežného roka, do 31. júla bežného roka  a do 31. októbra 
bežného roka.
Pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa poplatok iba zreálňuje. Nie je v ňom 
zahrnuté ani inflačné zvýšenie ani všetky náklady, ktoré 
mesto  vynakladá pri nakladaní,  zbere, uložení  komu-
nálneho odpadu. Poplatok sa zvýši len o 1,70 €  na 16,60 
€ za osobu/kalendárny rok (skutočná výška nákladov na 
jedného obyvateľa sa pohybuje vo výške  19,30 €/osoba 
/kalendárny rok).  Dátum splátok sa nemení. Ak miestny 
poplatok vyrubený fyzickej osobe za kalendárny rok v úhrne 
nepresiahne sumu 60,- € a právnickej osobe a podnikateľovi 
v úhrne nepresiahne sumu 332 €, je splatný jednorázovo do 
30. apríla bežného roka. V ostatných prípadoch v troch rov-
nakých splátkach a to najneskôr do 30. apríla, 31. júla a 31. 
októbra bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje.
Schválené všeobecne záväzné nariadenia obsahujú  rovna-
ký rozsah oslobodenia od platenia dane  ako bol zaužívaný 
doteraz. Nezavádzajú sa žiadne nové druhy oslobodenia.  
Úplné znenia nariadení nájdete na webovej stránke mesta 
alebo na oddelení miestnych daní na MsÚ Handlová. 

Ing. Tatiana Molnárová

Neohrozujte sami seba...
V rámci stavby „I/50 Handlová – centrum “Malý obchvat mesta 
sú na kruhovej križovatke pri ZUŠ navrhnuté tri priechody 
pre chodcov tak, aby zabezpečili bezpečný priechod peším 
chodcom. 
V súčasnosti sú všetky tri priechody vyznačené trvalými 
zvislými dopravnými značkami, niektoré sú zvýraznené retro-
reflexnou fóliou. 
Nevyužívaním týchto existujúcich priechodov ohrozujú peší 
chodci bezpečnosť cestnej premávky a predovšetkým svoje 
zdravie na vlastné riziko. Takýmto konaním sa chodci dokonca 
dopúšťajú priestupku, nakoľko zákon hovorí, že pri prechádzaní 
cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre 
chodcov.   

SPOLUPRÁCA MESTA A  OBČANOV
počas zimnej údržby komunikácií
Mesto Handlová žiada občanov, fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie a právnické osoby na území mesta Handlová, aby 
prijali opatrenia umožňujúce bezproblémové zabezpečovanie 
zimnej údržby na miestnych a účelových komunikáciách 
v správe mesta (tzn. aj chodníkoch pre peších chodcov). Ide 
najmä o odstránenie akýchkoľvek pevných prekážok (skládky 
materiálu, odstavené vozidlá a pod. ), ktoré by mohli brániť 
technickým zariadeniam vykonávať zimnú údržbu. 
Pre vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností dáva-
me do pozornosti ich povinnosť
bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti chodníkov 

priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom 
území obce a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, 
pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo sne-
hom.  Ak tak neučinia, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou 
boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch z vyššie 
uvedených dôvodov.
Na odstraňovanie závad v zjazdnosti príp. schodnosti možno 
používať chemické posypové materiály v súlade s osobitnými 
predpismi a len tam, kde je to nevyhnutne potrebné.
V zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Handlová VZN č.6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a ve-
rejnej čistoty v meste Handlová, porušenie ustanovení tohto 
VZN fyzickou osobou bude kvalifikované a postihované ako 
priestupok, kde môže byť udelená v blokovom konaní pokuta do 
výšky 33 Eur príslušníkmi MsP, v prípade porušenia právnickou 
osobou mesto môže udeliť pokutu do výšky 6 638 Eur.
Plán zimnej údržby na obdobie 2010/2011 nájdete na interneto-
vej stránke mesta www.handlova.sk.

OZNAM
Mesto Handlová  a SAD a.s. oznamujú, že  mestská hromadná 
doprava v mestskej časti Nová Lehota bude počas zimného 
obdobia premávať podľa platného cestovného poriadku MHD 
len na zastávku v dedine (pri kostole) nezávisle od klimatických 
podmienok.
Zastávka „Kameňolom“ nebude funkčná.
Zimná údržba komunikácií v mestskej časti Nová Lehota bude 
zabezpečená v dostatočnej miere aj v prípade náhlej zmeny 
klimatických podmienok.

OZNÁMENIE o zrušení pracoviska 
obvodného úradu v Handlovej
Obvodný úrad Prievidza vydal rozhodnutie č. 
B/2010/12984/02652-5 zo dňa 26. novembra 
2010, ktorým  podľa  §  3  ods. 3  zákona  
č.  515/2003  Z. z. o krajských   úradoch  a  
obvodných    úradoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, po vydaní 
súhlasu Ministerstva vnútra SR na zrušenie 
pracovísk obvodného úradu zo dňa 22. októb-
ra 2010 č. p. KST-2010/001949 na základe 
žiadosti Obvodného úradu Prievidza zo dňa 
19. 10. 2010,  z r u š u j e 
dňom 31. decembra 2010 pracovisko 
Obvodného úradu Prievidza v meste 
Handlová, so sídlom Poštová 58, Handlová

1.     Pracovisko Obvodného úradu Prievidza 
v meste Handlová zabezpečovalo výkon 
činnosti štátnej správy na úseku všeobecnej 
vnútornej správy vo veciach priestupkov. 
2.     Územný obvod pracoviska Obvodného 
úradu Prievidza v meste Handlová tvorili: 
mesto Handlová, obce: Chrenovec-Brusno, 
Jalovec, Lipník, Malá Čausa, Ráztočno, Veľká 
Čausa.

3.     Výkon  činnosti štátnej správy na 
úseku všeobecnej vnútornej správy vo 
veciach priestupkov pre zrušený územný 
obvod bude v plnom rozsahu zabezpečo-
vať Obvodný úrad Prievidza vo svojom  
sídle: Ul.  Medzibriežková 2, Prievidza.

Ing. Kamila Topoľská, 
prednostka  ObÚ Prievidza

Novootvorené prevádzky
-      predajňa textilu a darčekových  
       predmetov, Partizánska 12
-      rýchle občerstvenie, Ul. ČSA   
       (bývalý zmrzlinový stánok) 
             

Zrušené prevádzky
-      rýchle občerstvenie, 
       Ul. 29. augusta 2
•      predaj bižutérie a striebra, 
       OD Jednota Coop


