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Narodené detičky 
september/október

Róbert  Suja
Dominik Damián Reiter
Marek  Rudzan
Patrik  Boška
Róbert  Slotta
Erik  Jakkel
Patrik  Papcun
Pavol  Jančovič
Adam  Gyarmathy
Adrián  Dobiš
Adam  Teličák
Peter  Stano
Vivienne  Víteková
Nicol  Grófová
Dominika  Schlosserová
Karin  Palašová
Vanesa  Huráková
Margaréta  Brngálová
Mária  Bónová
Kristína  Vicianová

Primátor mesta Vás 
pozýva na 

Verejnú diskusiu
 v stredu 12.novembra 2008 

o 16.00 hod.,
 do Veľkej zasadacej miestnosti 

MsÚ Handlová.

Zabudli ste uhradiť miestne dane 
a poplatky?

       Rok 2008 sa chýli ku koncu. Občania mesta mali 
možnosť svoje daňové povinnosti plniť v splátkach. Posledný 
termín splatnosti čiastky miestnej dane z nehnuteľnosti 
alebo miestneho poplatku za komunálny odpad uplynul 
v mesiaci október. Preto chceme vyzvať všetkých daňových 
poplatníkov, aby si skontrolovali svoje platby. V prípade, že 
pozabudli zaplatiť daňové povinnosti voči mestu je potrebné, 
aby tak urobili hneď, najneskôr však do konca tohto roku. 
       Upozorňujeme, že v prípade neplatenia, je dlžníkovi 
vypočítaný sankčný úrok z omeškania – a to za každý deň 
vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Národnej 

banky Slovenska platnej v deň vzniku daňového nedoplatku 
(v súčasnosti je výška sadzby 4,25%).
       Miestne dane je možné uhradiť na účet Mesta Hand-lová 
vedený v Slovenskej sporiteľni, č. účtu 0372606003/0900, 
ako variabilný symbol je nutné uvádzať číslo platobného 
výmeru, ktorým bola daň alebo poplatok vyrubený. Zaplatiť 
môžete aj na Mestskom úrade v Handlovej – na prízemí 
v pokladni MsÚ alebo prostredníctvom pošty. 
 Upozorňujeme občanov, že začiatkom roku 2009 v mesiaci 
január bude na Mestskom úrade v Handlovej v prevádzke len 
hlavná pokladňa. Najlepšie je splniť si svoje povinnosti do 
konca kalendárneho roku 2008.

Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní a podni. činnosti

Medzinárodný týždeň 
vzdelávania 
2008 
to naj z našich 
škôl...

12.11.2008 10.00 hod na 
MsÚ
Najlepší študenti Handlovej 

13.11. – 23.11.2008 v DK MH
Najkrajšie výtvarné   
diela z rúk handlovs-  
kých školákov
Výstava výtvarných   
prác „Školoviny“ 

18.11. 2008 10,00 hod 
v DK MH
Najlepšia škola Handlovej

Akadémia škôl spojená s oceňovaním škôl
       - prezentácia škôl (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠZŠ)

- vyhodnotenie súťaže „Najúspešnejšia základná  
 škola v školskom roku 2007/08
- vyhodnotenie súťaže „Dobrý nápad“ za mimo- 
 školskú činnosť v školskom roku 2007/08

19.11.2008 (streda) 12,30 hod
MŚ - pracovisko Cintorínska ul.
Diskusný klub

       Realizácia projektu „Školy podporujúce zdravie“ 
       v materskej škole

20.11.2008 (štvrtok) 13.00 hod
Tvorivá dielňa v MŚ - pracovisko Cintorínska ul.
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v predškolskej edukácií
Podujatie pre prihlásené učiteľky materských škôl. 
Lektor: Margita Mikušová

Viac informácií Mgr. Jaroslava Maslíková, 
Spol. školský úrad, 046 519 25 46

Opustili nás 
september/október

Anton Schiller    81 rokov
Štefan Uhrovčík   67 rokov
Dezider Hencz  70 rokov
Ladislav Kraus  74 rokov
František Kozárik  70 rokov
Jaroslav Škultéty  58 rokov
Matej Hegli  73 rokov
Stanislav Klempa  52 rokov
Dušan Lenč  54 rokov
Štefan Jurkovič  60 rokov
Ján Vlnieška  64 rokov
Ján Ovčiarik  58 rokov
Alexander Hanzlian  83 rokov
Cyril Jakubec  62 rokov
Soňa Mešťanová  66 rokov
Marta Ištvániková  73 rokov
Helena Veičányiová  92 rokov
Libuša Lacková  46 rokov
Katarína Solníková  76 rokov
Vilma Kurdiová  81 rokov

Jazmín získal ocenenie
   V Jazmíne ani klienti ani dobrovoľníci nezaháľajú, pod 
vedením pani Kožinovej z Pestúnskeho zariadenia sa nau-
čili robiť zaujímavé darčekové predmety. Usilovne vyrábali 
košíčky z novinového papiera, s ktorými sa prezentovali na 
Radničkiných trhoch v Bratislave. 
    Našu neziskovú organizáciu ocenili v kategórii Najlepší 
výrobok - košík z papiera vytvorený košikárskou technikou 
za techniku recyklácie odpadového novinového papiera, 
ktorá umožňuje vytvárať nápadité produkty. 
    Klienti nezaspali na vavrínoch a stále sa učia aj iné tech-
niky ručných prác. Týmto aktivizujeme našich klientov a aj 
dobrovoľníkov, s cieľom pomôcť sebe i neziskovej organizá-
cii. Usilovne sa pripravujeme na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 
kde si budú môcť návštevníci a pozvaní hostia tieto výrobky 
prezrieť a kúpiť za symbolickú cenu.
    Dvere našej neziskovej organizácie otvoríme pre všetkých 
dňa 6. 11. 2008 v čase od 10,00 do 16,00 hod. 
    Všetkých srdečne pozývame na návštevu neziskovej orga-
nizácie Jazmín. Už sa stalo tradíciou, že hostí ponúkneme 
domácimi koláčmi i vynikajúcim gulášom. 

Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka Jazmín n.o. 


