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RADNIÈNÉ SPRÁVY4. STRANA

Internet v Handlovej
zadarmo

Vmesiaci marec 2007 komisia
pre komunikáciu a informa−
tizáciu pri MsZ iniciovala roko−

vania na zriadenie bezplatného inter−
netu v meste ( WIFI sie�). 

O zámere boli informovaní aj
èlenovia mestskej rady. V súèasnej
dobe sa pripravuje skúšobná pre−
vádzka. Viac o  prevádzke internetu
v budúcom èísle.

JP

Výstavba LIDL 
a bezpeènos� detí

Výstavba obchodného re�azca
LIDL na ul. Mostnej je v plnom
prúde. Rozsiahle stavebné

práce so sebou prinášajú doèasne
menšie èi väèšie obmedzenia aj pre
obyvate¾ov tejto èasti mesta.

Mnohí rodièia sa zaoberali
bezpeènos�ou svojich detí, keï�e
chodník, ktorý sa bude v rámci výs−
tavby LIDL rekonštruova�, sa stal
súèas�ou staveniska.

Hlavne v ranných hodinách je na
ceste okolo staveniska ve¾a detí
navštevujúcich ZŠ na Mierovom
námestí. Z iniciatívy MsP, ktorá má v
ranných hodinách postavené svoje
hliadky na tomto úseku, je dopravná
situácia bezpeènejšia. 

V ranných hodinách vykonáva
MsP dozor aj nad bezpeènos�ou detí
prechádzajúcich do školy cez hlavnú
cestu, najmä v úseku Ulica
Prievidzská v blízkosti ZŠ Mierové
námestie a na Ulici 29. augusta pri
ve�ièke.

JP

Poplatok za odpad a daò za psa doruèíme
a� k Vám

Vnajbli�ších dòoch, presnejšie od 30. marca do 12.
apríla 2007, zavítajú medzi Vás pracovníci Mestského
úradu, ktorí budú roznáša� platobné výmery na miest−

ny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a
na miestnu daò za psa priamo na Vašu adresu trvalého
bydliska. Výška poplatku za komunálny odpad sa nemení −
ostáva vo výške  400,− Sk/obèan/kalendárny rok a je splatná
do 30. apríla 2007. Výška dane za psa ostáva v porovnaní s
predchádzajúcim  rokom nezmenená a takisto je potrebné
ju uhradi� do konca apríla 2007.

Okrem platobných výmerov budú v tomto èase doruèo−
vané aj výzvy na zaplatenie nedoplatku na príslušných
druhoch daní. Úlohou obèana je pri roznáške  prevzia� pla−
tobný výmer a výzvu − èo uskutoèní obèan tak, �e svojím pod−
pisom potvrdí prevzatie zásielky. V prípade odmietnutia
zásielky je táto skutoènos� vyznaèená na obálke ale platí
pravidlo, �e aj odmietnutá zásielka sa v súlade so zákonom
pova�uje za doruèenú, aj keï sa adresát o jej obsahu
nedozvedel. Daò sa neinkasuje priamo na mieste ale je
potrebné ju zaplati� na Mestskom úrade v Handlovej alebo
poštovou pouká�kou na pošte, prípadne prevodom cez úèet.

Upozoròujeme hlavne starších obèanov, aby nikomu
neplatili daò za psa alebo poplatok za odpad doma pri pre−
beraní písomnosti. 

Blí�i sa druhá splátka miestnych daní
Chceme upozorni� všetkých obèanov mesta Handlová na

blí�iaci sa termín úhrady II. splátky za miestny poplatok za
komunálne odpady a drobný stavebný odpad a to k 31.08.
2006. Tento termín je zároveò termínom aj pre úhradu II.
splátky na dani z nehnute¾nosti. Oproti predchádzajúcim
rokom došlo k posunu termínu o jeden mesiac skôr,
nako¾ko sa poèet splátok na dani z nehnute¾ností zní�il zo
štyroch na tri. 

Splátky je mo�né uhradi� na úèet Mesta Handlová vedený
v Slovenskej sporite¾ni, è. úètu: 0370826010/0900  pri dani
z nehnute¾nosti variabilný symbol: 121+èíslo PV a pri
miestnom poplatku za komunálny odpad variabilný symbol:
133013+èíslo PV. Ïalej je mo�né vykona� úhradu miest−
nych daní v pokladni na Mestskom úrade v Handlovej, alebo
prostredníctvom pošty − kde je potrebné vyznaèi� druh, prí−
padne rozpis pod¾a jednotlivých daní. 

Ing. Molnárová Tatiana
vedúca odd. daní a podnikate¾skej èinnosti

¼uïom za katedrou

Dòa 23. 3. 2007 Dom kultúry mesta Handlová opä�
privítal zamestnancov škôl  a školských zariadení,
aby spoloène oslávili Deò uèite¾ov. Pri tejto

príle�itosti boli ocenení pedagógovia za výsledky svojej peda−
gogickej práce. 
Ocenenie "Zaslú�ilý pedagóg a obèan Mesta Handlová" za
celo�ivotnú prácu v školstve a prínos pre rozvoj výchovy a
vzdelávania v meste Handlová udelil v roku 2007 zástupca
primátora mesta Arpád Koszta in memoriam Mgr. Gejzovi
Sabovi. Ocenenie prevzala man�elka Mgr. Júlia Sabová.
Ïakovným listom "Vynikajúci pedagóg" za rozvoj vzdeláva−
nia a výchovy v meste Handlová boli ocenení:  

O¾ga Krizsáková − MŠ Morovnianska cesta, uèite¾ka
Janka Ingárová − MŠ Dimitrovova ul., uèite¾ka
Zlatica Mikleová − MŠ Mostná ul., riadite¾ka
Mgr. Marcela Jakubíková − MŠ Ul.SNP, riadite¾ka
Margita Mikušová − MŠ Cintorínska ul., riadite¾ka
Dagmar Oboòová − MŠ Morovnianska cesta, riadite¾ka
Mgr. O¾ga Dole�alová −  ZŠ Mierové nám., uèite¾ka
Mgr. Gabriela Tomeková − ZŠ Morovn. cesta, uèite¾ka

Dana Bieliková − ZŠ Školská ul., vychovávate¾ka ŠKD
Mária Neuschlová − ŠZŠ Handlová, uèite¾ka 
Ane�ka Balušinská − ZUŠ, uèite¾ka
Ing. Mária Beòušová − ZSŠOaS, uèite¾ka OA
Bc. Ján Krško −  ZSŠOaS, hlavný majster odborného 
výcviku SOU
Mgr. Mária Krajèovièová − Gymnázium I. Bellu, 
zástupkyòa riadite¾ky školy
Mgr. ¼ubomír Pavlík − SPŠ Handlová, uèite¾

V tomto dni  sa uskutoènilo aj v Trenèíne slávnostné
oceòovanie pedagógov v rámci Trenèianskeho kraja.
Prednosta Krajského školského úradu Ing. Ondrej Divinský
ocenil ïakovným listom "Vynikajúci pedagóg Trenèianskeho
kraja 2007"  aj pedagógov nášho mesta − pani Dagmar
Oboòovú, MŠ Morovnianska cesta a PhDr. Pavla Tisaja, SPŠ
Handlová. 

Srdeène blaho�eláme!
Naša vïaka a uznanie však patrí všetkým pedagógom,

ktorí poctivo robia svoju prácu, odovzdávajú našim de�om
múdros�, lásku a svoje pedagogické majstrovstvo.

ObÚ

Dopravná výchova na našich školách

Vzh¾adom k tomu, �e i deti sú úèastníkmi cestnej pre−
mávky ako chodci alebo cyklisti, vyvíja MsP v rámci pre−
ventívnych aktivít snahu o zvýšenie právneho vedomia

detí v oblasti  pravidiel cestnej premávky. U� pribli�ne 20 rokov
neexistuje dopravná výchova na základných školách v takej
forme ako kedysi, keï deti ZŠ absolvovali teoretickú i praktickú
výuku v rámci vyuèovacieho procesu na dopravných ihriskách. 
Ešte v tomto školskom roku by mala zaèa� fungova� na základ−
ných školách dopravná výchova v rámci vyuèovania pre �iakov
prvého stupòa ZŠ, ktorú budú vykonáva� po dohode pred−
stavite¾ov mesta, MsP, ZŠ Mierové námestie, profesionálny

uèitelia autoškoly. Bolo dohodnuté, �e dopravná výchova bude
vykonávaná na ZŠ Mierové námestie, vzh¾adom na asfaltové
ihrisko, ktoré škola má a mô�e by� vyu�ité na praktickú výuku.
Prenosné dopravné znaèky a zariadenia, bicykle, materiály a
pomôcky na teoretickú èas�, má k dispozícii autoškola, ktorá
bude vykonáva� výuku bezplatne. Na takýto projekt obdr�ala
finanèné prostriedky zo štátneho rozpoètu vo forme grantu.
Urèite sa k dopravnej výchove pridajú aj základné školy MC a
Školská, prípadne i ZŠ Handlovskej doliny. Tým, �e si osvoja
deti základné pravidlá cestnej premávky, budú mo�no
vychováva� dospelých,  ktorí sú èasto zlým príkladom pre svoje
deti. 

RT

Zástupca primátora
Vás pozýva na

VEREJNÚ DISKUSIU,
ktorá sa koná

v pondelok  2. 4. 2007
o 16:00 hod. 

na Základnej škole
Ul . Školská (jedáleò) 

v Handlovej
za úèasti predstavite¾ov mesta,

mestských organizácií
a Vás obèanov.
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