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Mestská polícia informuje...
Mestská polícia zaznamenala za mesiac november - december 
2010 ( k 20.12.2010) celkom 658 udalostí. Zaevidovaných bolo 
198 priestupkov. Bolo zistených 85 dopravných  priestupkov, 
na úseku chovu a držania psov na území mesta 43 priestup-
kov, porušením VZN č. 10/2005. Porušenia VZN č. 10/2010 
o podmienkach predaja podávania a požívania alkoholických 
nápojov sa dopustilo 6 osôb. Proti majetku boli zistené alebo 
oznámené 4 priestupky. Príslušníci  MsP vykonali za uvedené 
obdobie 161 zákrokov a 35 výjazdov k narušeným monitorova-
ným objektom. Zákroky sa vykonávali na úseku občianskeho 
spolunažívania – 2 priestupky, na úseku verejného poriadku 
v 7. prípadoch a znečisťovania verejného priestranstva  – 1 
priestupok. Policajti odchytili 9  túlavých psov, ktorí boli umiest-
není v útulku. 
V jednom prípade bola mestskou políciou vec odovzdaná OO 
PZ pre podozrenie zo spáchania prečinu krádeže. Kamerovým 
systémom bolo zistených 95 priestupkov, udalostí. 
Niektoré z udalostí:
-      mestským kamerovým systémom (ďalej MKS) zistení 3 
občania rumunskej národnosti, ktorí vykonávali podomový 
predaj. Predvedení na OOPZ Handlová, doriešené pokutami 
v blokovom konaní
-      MKS zistená občianka, ktorá vykonávala predaj bez 
príslušného povolenia na Námestí baníkov, ukončené  pokutou 
v blokovom konaní
-      v spolupráci s MsBP, evidenciou obyvateľstva MsÚ, soci-
álnym oddelením bola uskutočnená kontrola v Baníckej kolónii. 
MsP zistila na úseku evidencie psov celkom 24 priestupkov
-      príslušníci MsP odchytili túlavého čierneho psa, ktorý sa 
niekoľko mesiacov potuloval v okolí nemocnice, obťažoval 
a ohrozoval obyvateľov uvedenej lokality
-      MKS zistené prípady, pri ktorých páchatelia  vzbudzovali 
verejné  pohoršenie vykonávaním malej potreby na autobuso-
vej zastávke, konzumáciou alkoholu, vykonávali venčenie psov 
bez vôdzky, neodstránili exkrementy po psovi, fajčenie v pries-
toroch autobusovej zastávky. Tiež bolo zistené poškodenie 
poklopov kanalizácií
-      11.12.2010 pri vykonávaní zákroku v Baníckej kolónii bol 
nožom ohrozovaný a napadnutý príslušník MsP. Pri vykonávaní 

služobných úkonov došlo k poraneniu policajta, ktoré si vyžia-
dalo lekárske ošetrenie s následnou PN. Útočník je podozrivý 
z trestného činu útoku na verejného činiteľa
-      za obdobie november-december vykonali príslušníci MsP 
spolu 16  zákrokov na základe žiadosti z OOPZ Handlová. Boli 
to zákroky na úseku občianskeho spolunažívania, verejného 
poriadku
-      príslušníci MsP v rámci programu prevencie vykonali 6 
prednášok na základných školách v oblasti dopravnej výchovy
Kamerový systém sa rozširuje
MsP Handlová v mesiaci december rozšírila kamerový systém 
v rámci IV. etapy o ďalšiu kameru, ktorá je umiestnená na 
Poštovej ulici (Malý obchvat). Ďalšie dve kamery budú v mesia-
ci január 2011 umiestnené na Okružnej 11 a Ul. M.R.Štefánika. 
Prostriedky na kamerový systém boli získané z dotácií štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2010 na zabezpečenie 
úloh prevencie kriminality. V systéme bezpečnosti občanov 
a ochrany ich majetku predstavujú kamery výrazný prostriedok 
na zabezpečenie prevencie kriminality v rámci nášho mesta.  
Pomohli ste, ďakujeme
Mestská polícia v Handlovej ďakuje slečne Klaudii Bónovej za 
zorganizovanie zbierky, pri ktorej bolo zabezpečené krmivo, 
deky, podsady a iné potreby  pre psíkov v mestskom útulku. 
Poďakovanie patrí aj neznámym darcom, ktorí na zbierku pris-
peli a podieľali sa na zlepšení kvality života odchytených psov.
Náčelník MsP Handlová
Upozornenie MsP Handlová hlavne pre starších 
občanov mesta na podvodníkov
Mestská polícia opakovane upozorňuje všetkých občanov na 
podvodníkov, ktorí rôznymi podvodnými spôsobmi (záchrana 
života priateľov a pod.) vylákajú od nich finančnú hotovosť. 
Upozorňujeme hlavne starších občanov, aby zvýšili opatrnosť, 
nepúšťali sa do rozhovorov na chodníkoch s cudzími osobami, 
nenasadali do neznámych vozidiel a hlavne, aby si nepúšťali 
do bytov neznáme osoby. Ich jediným cieľom je získať peniaze 
za každú cenu. Pri zaregistrovaní podozrivých osôb, ktoré sa 
takýmto spôsobom obohacujú, môžete informáciu oznámiť na 
útvar MsP Handlová, prípadne na OO PZ Handlová.
MsP Handlová - volajte 24 hodín denne 5475 007, 168 00 alebo 
0905 499 384 0905 499 384  a nezabudnite, ak ste svedkom 
protiprávnej činnosti, nahláste ju ihneď.

Náčelník MsP

Opustili nás  
november/ december  2010 

Milan  Schnierer  42 rokov
Ladislav  Šorl  65 rokov
Vladislav  Chudík 65 rokov
Jozef  Mokrý  74 rokov
Vladimír  Céza  57 rokov
Rudolf  Štefanec  82 rokov
Tibor  Schmidt  55 rokov
Anton  Priehoda  64 rokov
Antónia  Maslíková  75 rokov
Gabriela  Čermáková 75 rokov
Matilda  Ďurdinová  72 rokov
Ernestína  Ulbriková  80 rokov
Alžbeta  Sitková  89 rokov
Od januára 2011 nájdete smútočné 
oznámenia aj na internetovej stránke 
mesta www.handlova.sk.

Zo školského diára
Pre rodičov budúcich prvákov
Zápis  detí do 1. ročníka ZŠ bude 
prebiehať  v pondelok 31.januára 2011 
v čase od 8.00 do 17.00 h. vo všetkých 
handlovských základných školách, t.j.:
-      Základná škola, Mierové námestie,  
       255/27, Handlová
-      Základná škola, Morovnianska  
       cesta, 1866/55, Handlová
-      Základná škola, Školská ulica,  
       526/53, Handlová 

Zápisu sa zúčastnia všetky deti, ktoré 
do 1. septembra 2011 dovŕšia šesť 
rokov a deti, ktoré mali v minulom škol-
skom roku odloženú školskú dochádz-
ku. K zápisu je potrebné priniesť rodný 
list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča 
(zákonného zástupcu). 
V prípade, že je dieťa zdravotne postih-
nuté, aj doklad o zdravotnom stave.

Informácie o jednotlivých základných 
školách v našej zriaďovateľskej 
pôsobnosti získate na webovej stránke 
mesta Handlová a webových stránkach 
jednotlivých škôl. 

Pri rozhodovaní, na ktorú školu zapísať 
dieťa, vám pomôžu aj odporúčania zná-
mych a osobná návšteva školy.

Polročné prázdniny: 
Polročné prázdniny budú v pondelok 
31.januára 2011. Začiatok vyučovania 
po prázdninách je utorok 1.februára 
2011.   

Všetkým školopovinným – žia-
kom, rodičom a zamestnancom 
školstva prajeme úspešný rok 
2011, pevné zdravie, veľa tvori-
vých nápadov a elánu, pozitív-
nych chvíľ a šťastie v osobnom 
živote. 

CHCEME BYŤ NIEKÝM – A TY???
Si vo veku 14 – 30 rokov? Si z okolia Handlovej? 
Zaujímaš sa o organizovanie podujatí a ich medializáciu? Ak si 
akčný, nápaditý a flexibilný, tak hľadáme práve teba!!! 
DaMP mesta Handlová rozbieha v spolupráci s CVČ Relax 
a Fénix o.z. projekt pod názvom „Chceme byť niekým“. Od 
januára 2011 budeš mať možnosť vzdelávať sa v Malej škole 
organizovania, kde školiteľmi budú ľudia, ktorí majú právomoc 
ovplyvňovať mládežnícku politiku mesta. Všetko bude zachy-
távané kamerou a pod záštitou Regionálnej televízie Prievidza 
s.r.o. a občianskeho združenia Local Media Institute sa budeš 
učiť základy na zostavovanie, točenie a moderovanie reportáží 
zachytávajúcich aktivity projektu. A aby ste využili svoje skúse-

nosti v praxi, tak naplánované 
podujatie budete môcť usku-
točniť, natočiť a zrealizovať  
na finálnom podujatí  v máji 

v Handlovej.  Tak neváhaj a naplň svoj sen! 
POZOR! Registrácia do 14.1.2011.
Bližšie informácie na:   emaily: hodtotam@gmail.com,  na 
adrese:  CVČ Relax, kontaktná osoba:  Mgr. Mária Soláriková, 
Beáta Deliová, Tel. čísle:   0918 525 034
Počet záujemcov je obmedzený!

„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komi-
sia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto 
publikácii (dokumente).“

DaMP a ŠRSŠ konečne spolu
Štyria členovia DaMP-u sa 16. 12.2010 zúčastnili stretnutia Študentskej 
rady stredných škôl v Trenčíne. Bolo nám cťou zoznámiť sa s PeadDr. 
Jozefom Božikom, PhD., podpredsedom TSK a teraz už aj primátorom 
mesta Partizánske. Po jeho príhovore „pár slovami“ a odpovediach na 
otázky, ktoré naňho mali zúčastnení, sme sa spolu s parlamentmi a  
školskými radami stredných škôl (ŠRSŠ) trenčianskeho kraja mohli 
venovať programu, ktorý nás v ten deň čakal. A veru nebolo toho 
málo...najprv sa odprezentoval odpočet činností  za posledné obdobie, 
vytvorila sa funkcia regionálneho koordinátora ŠRSŠ a jeho pracovná 
náplň. Spoločne sme odhlasovali aktivity na rok 2011. Potom nastala 

chvíľka pre nás. DaMP mesta Handlová mal možnosť predstaviť sa 
zúčastneným a oboznámiť ich s našimi aktivitami. Potešilo nás, že 
našu snahu a akčnosť ocenila Silvia Štefániková, regionálna kon-
zultantka Iuventy v Trenčianskom kraji  a Andrej Barborka, predseda 
ŠRSŠ. Po oficiálnej časti sme sa členmi ŠRSŠ stali aj my!
A aby som nezabudla... Mikuláš a jeho pomocníci z DaMP-u opäť, ako 
každý rok, navštívili Dorku. Deťúrencom, ktoré ich nedočkavo očaká-
vali, rozdali kopec sladkostí a popriali im šťastné a veselé Vianoce, 
a preto  v  mene celého DaMP-u by som chcela aj vám zaželať všetko 
najkrajšie, aby človek človeka mal rád, aby jeden druhému viac šťastia 
a lásky prial, aby nový rok za to stál...Dominika, primátorka DaMP-u


