
RADNIÈNÉ SPRÁVYRADNIÈNÉ SPRÁVY
POZVÁNKA NA VER DISKUSIU

Primátor Mesta Handlová (v
zastúpení viceprimátorom) 

Vás pozýva na
VEREJNÚ DISKUSIU, 

ktorá sa koná v pondelok
6. novembra 2006 o 16:00 hod. na
ZŠ Školská za úèasti predstavite¾ov

mesta, mestských organizácií 
a Vás obèanov.

Priemyselná zóna o�íva
Na 33. MsZ poslanci odsúhlasili
pridelenie pozemkov lokalizovaných
v priemyselnej zóne p. Slukovi.− spol.
ALUSOLID. P. Sluka predlo�il pod−
nikate¾ský zámer − vybudova� halu na
výrobu plastových okien, prièom v
budúcnosti by zamestnával od 100
do 130 ¾udí.

Týmto mesto spåòa aj základný
predpoklad pre èerpanie prostried−
kov z fondov EÚ na dobudovanie
infraštruktúry priemyselnej zóny,
ktorá je viazaná na existenciu aspoò
jedného investora. 

Deò otvorených dverí v
samospráve vhupol do svo−
jho 2.roèníka 27.9.2006.

Tak ako v minulom roku bol veno−
vaný Medzinárodnému dòu infor−
mácii.
Zámerom bolo zaujímavou formou
priblí�i� de�om, mláde�i a všetkým
záujemcom prácu nielen na mest−
skom úrade, ale i v organizáciách
zriadených  mestom.
Rôzne skupiny detí z materských
škôlok, �iaci ZŠ i študenti stred−
ných škôl − ka�dého zaujímalo èosi
iné. Pracovníci úradu, viceprimátor
mesta a poslanci MsZ de�om
namodelovali sobáše, uvítania do
�ivota. Študenti si na vlastnej ko�i
vyskúšali rokovanie mestského zas−

tupite¾stva v poslaneckých laviciach a za predsedníckym
stolom. V diskusií v kancelárií prednostu dostali
odpovede na otázky týkajúce sa samosprávy a �ivota v
meste. V pracovni primátora si mohli prezrie� insígnie
mesta a sadnú� si za jeho pracovný stôl.  Odpoveïou na
otázku :,, Èo by ste urobili, keby ste mohli rozhodova� o
našom meste? − boli deti trochu zaskoèené. Mo�no
predå�i� prázdniny?
Ak necháme hovori� èísla, tak podujatia sa zúèastnilo
dovedna 400 detí .Všetci mali mo�nos� zoznámi� sa s
prácou regionálnej televízie, mestskej polície priamo v
ich priestoroch, otvorené dvere mali i v mestskej
kni�nici, v dome kultúry a v spoloènosti HATER, s.r.o. 

Dúfame, �e vïaka predstavite¾om mesta, nášmu
pánovi primátorovi a všetkým, ktorí Vám chcú ukáza�,
ako to vyzerá ,, v zákulisí" sa stretneme aj o rok.

A aby neostali len fotky, deti z materských škôlok a
zo špeciálnej školy nám nakreslili  krásne obrázky − èo
sa im na dni otvorených dverí páèilo.                 JP

Mestské zas−
t u p i t e ¾ s t v o
rokovalo u� po

33. krát. V úvode sa
zišlo 11 poslancov z 19. 
17 bodov obsahovalo
rokovanie o majetku
mesta: 
MsZ schválilo:
" predaj Jozefovi
Ivanovi s man�elkou
Blankou, 
" predaj pozemku
Dušanovi Štrkulovi a
Eve Nowakovej , 
" nájom pozemkov v
prospech  Jána Sluku v
lokalite banská kolónia
− priemyselná zóna.
Msz neschválilo : 
" predaj nehnute¾nosti Pavlovi Poláèekovi, 
" odkúpenie nehnute¾nosti, ktorej vlastníkom je pod¾a LV
è. 4829 spoloènos� FLORA J.Z. spol. s r.o. do vlastníctva
Mesta Handlová
" vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemku
na �iados� p. Mikulu a� do ukonèenia realizácie výstavby
predajne potravín LIDL v lokalite Mostná ul.
" predaj nehnute¾ností v k.ú. Handlová v prospech Štefana
Ivana.

MsZ schválilo ïalšie dôle�ité normy pre  �ivot obèanov
nášho mesta − Všeobecne záväzné  nariadenia mesta (VZN) −
2/2006 Po�iarny poriadok mesta Handlová 
− 3/2006  o plagátových plochách pre potreby volebnej
kampane a   Dodatok è.1 k tomuto VZN.

Ïalej v snahe zjednoduši� postup podávanie a vybavo−
vanie �iadostí bytov v domoch osobitného urèenia na ul. 29.

Augusta è.1 a na ul. Partizánskej è. 36, 38, 40− DOS, bol pri−
jatý Dodatok è.1. k VZN 9/2005, ktorým sa stanovujú zásady
pride¾ovania a hospodárenia s bytovým fondom vo vlast−
níctve Mesta Handlová.

Dodatok è. 2 k VZN è. 3/2005 o hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta urých¾uje a skvalitòuje správcovské
slu�by poskytované Mestským bytovým podnikom Handlová.
Bodom rokovania bolo, viac ako po 40 rokoch, schválenie
návrhu na  udelenie èestného obèianstva a ceny mesta pri
príle�itosti ukonèenia osláv 630. výroèia prvej písomnej
zmienky o meste Handlová. Budú udelené ocenenia za
prínos pre mesto v oblasti kultúry, športu a rozvoja
Handlovej. 

Kompletné znenie uznesenie z MsZ nájdete na www.handlo−
va.sk a na výveske mesta.   

JP

Správy z Mestského zastupite¾stva v Handlovej

Deò otvorených dverí v samospráve 2006

DOBROVO¼NÁ DRA�BA
Zoznam bytov, ktoré budú predmetom
dobrovo¾nej dra�by, ktorá sa uskutoèní
dòa 15.11.2006 od 12. 00 hod. 
v zasadaèke MsÚ  v Handlovej.
Okru�ná 51/1 3 izb.
Prievidzská 25/12 3 izb.
M. Cesta 2/13 1 izb.
Informácie na è. t.  043 3240111
IURIDICA Slovakia  s r. o. Jilemnického 12
036  01  M a r t i n


