6. STRANA

RADNIÈNÉ SPRÁVY

Ako ïalej Handlová?

E

šte v roku 2005 bola
vytvorená spolupráca
mesta s obèanmi, pod−
nikate¾skými subjektami a
obèianskymi zdrueniami,
ktorej výsledkom bol Program
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Handlová na
roky 2006− 2013 (ïalej
PHSR). Je to strednodobý
strategický dokument, ktorý zaväzuje samosprávne orgány k
jeho naplneniu. Urèuje ciele a smerovanie nášho mesta.
Hlavným cie¾om je:
,, Zvýši konkurencieschopnos mesta a jeho vnútornú
schopnos rozvíja sa."
Iste si spomínate na Èaje o piatej, na anketu Handlová h¾adá
supernápad a súa Handlová fotobjektívom.
Program bol schválený poslancami mestského zastupite¾stva
v minulom roku.
PHSR sa v súèasnej dobe rozpracováva do podrobnejších

Koncepcia podnikania v našom meste

N

ávrh koncepcie rozvoja podnikania v meste
Handlová, ktorá sa vytvára v rámci PHSR mesta
Handlová na roky 2006− 20013 nájdete v súbore na
stiahnutie na stránke http://strategia.handlova.sk
Pripomienkova ho môete do 31. marca 2007

Robíte zabíjaèku?
Alebo èo všetko treba urobi aby ste neporušili zákon
a nedostali svalovca. Monitorovanie zoonózy
Trichinella

U

rèite ste u o tom poèuli v
televíznych novinách, ale opako−
vanie je matka múdrosti. 1.
februára 2007 nadobudol úèinnos zákon
è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti, pod¾a ktorého je moné
zabíja ošípané u chovate¾a na súkromnú
domácu spotrebu len ak bolo zabíjanie
nahlásené príslušnej veterinárnej a
potravinovej správe aspoò jeden deò
vopred. Takéto opatrenia sa prijali na
ochranu obyvate¾stva pred ochorením
svalovcom, zoonózou Trichinella.
Hlásenie zabíjaèiek:
" Ten, kto vykonáva domácu zabíjaèku ošípaných je povinný
nahlási zabíjaèku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
v Prievidzi najmenej 1 pracovný deò vopred v èase od 7,00 do
15,00 hod. na telefónne èíslo: 046/5422247, 046/5420381.
Pri nahlasovaní domácej zabíjaèky treba uvies nasledovné
údaje:
" Adresu chovate¾a, ktorý zabíjaèku vykonáva.
" Okres.
" Plánovaný dátum zabíjaèky.
" Telefónne èíslo chovate¾a.

koncepcií v 5 tich základných oblastiach:
1. Oblas rozvoja pre vytvorenie investícií, rozvoj malého a
stredného podnikania
2. Oblas rozvoja pre skvalitnenie podmienok ivota obèanov
a sociálna oblas
3. Oblas rozvoja ¾udských zdrojov
4. Oblas rozvoja pre príalivos mesta s dôrazom na rozvoj
cestovného ruchu
5. Oblas rozvoja pre ivotné prostredie a urbanistiku.
Pracovné skupiny, vytvorené za týmto úèelom, sa venujú
koncepcii práce s mládeou, komunikaènej stratégii, kon−
cepcii rozvoja rómskej osady, podnikaniu v našom meste,
cestovnému ruchu.
Je predpoklad, e všetky koncepcie budú vytvorené do
polovice roka 2007.
Zapojte sa aj vy do ich tvorby a venujte pozornos navrho−
vaným koncepciám. Stránka strategia.handlova.sk je vám
prístupná 24 hodín denne. Nájdete tam materiály na
spripomienkovanie.
Tešíme sa na vaše návrhy na handlova@handlova.sk, 046
519 25 39, diskusii mesta na www.handlova.sk.
Kontakt:
Ing. Tatiana Molnárová
vedúca oddelenia daní a poplatkov a podnikate¾skej èinnos−
ti
Mestský úrad Handlová
E−mail: dane@handlova.sk
Telefón: 046/5192517, Fax: 046/5192534
Odber a balenie vzoriek:
" Vzorka sa odoberá z bránièných pilierov z kadej polovice
tela s ve¾kosou cca 5 x 5 cm.
" Vzorku treba zabali do èistého nepremokavého vrecka
(najlepšie igelitové alebo mikroténové).
"Pri zabíjaní viacerých kusov ošípaných
treba zabali vzorky z kadého zvieraa
osobitne.
"K zabalenej vzorke sa prikladá
sprievodný list, ktorý si môete stiahnu
na www.handlova.sk, alebo na MsÚ
Handlová, odd. výstavby, ÚP a OP.
"Vzorku treba uskladni v chladnièke,
zásadne ju neuskladòova do výparníka
alebo do mraznièky.
"Vzorky sa musia doruèi na Regionálnu
a veterinárnu správu v Prievidzi alebo
na pracovisko v Partizánskom.
zdroj: internet
Finanèné zabezpeèenie:
"
Laboratórne vyšetrenie je
hradené zo štátneho rozpoètu.
" Náklady na zabalenie vzoriek hradí chovate¾.
Oznamovanie laboratórnych výsledkov:
" Pri pozitívnom výsledku laboratórneho vyšetrenia s nálezom
Trichinella bude laboratórium kontaktova chovate¾a ihneï.
" Ak laboratórium neinformuje chovate¾a do 3 pracovných dní
o výsledku vyšetrenia, môe chovate¾ povaova vzorku za
negatívnu (bez nálezu).
Jozef Èaplár

Jubilanti za mesiac
február 2007
Jozef Hetzman
Július Kuzmín
Aurel Tihanyi
Maximilián Trebichalský
Ján Krajec
Zoltán Santoris
Vojtech Majer
Ján Mikula
Šarlota Tuinská
Agnesa Mièicová
Anna Ïuriníková
František Hudec
Jozef Jung
Anna Matiašková
Mária Valíková
Antónia Pukaèová
Kristína Petrová
Emilian Bachratý
Jozefína Haragová
Rudolf Staòák
Margita Šabikova
zapísala: Renata Stráovská, referát
obradov

Novonarodení
handlovèania
Mário Chrenovský
Ladislav Halbavý
Andrej Sedliak
Jakub Korytár
Denis Lacko
Denis Madaj
Martina Gregorová
Ema Jenifer Petrányi
Simona Arbetová
Kristína Ištoková
Ivana Petrušková
zapísala: Eva Gálová, referát eviden−
cie obyvate¾stva
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