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JUBILANTI 
Okrúhleho životného jubilea 

(od 70 rokov) sa v mesiaci apríl dožili:

Helena  Velicsányiová
Marta  Korbačková
Juliana  Nevolná
Margita  Sedlárová
Paulína  Polakovičová
Július  Macko
Michal  Kelečeni
Mikuláš  Siekel
Katarína  Molnárová
Veronika  Krausová
Želmíra  Stopperová
Anna  Kuricová
Stanislav  Toman
Jozef  Ďurdina
Vladislav  Truban
Zoltán  Malina
Ivan  Igaz
Rudolf  Červeňanský
Štefan  Paluška
Jozef  Mikuš
Ján  Partl
Edita  Ovčanská
Anna  Tomanová
Mária  Ulická
Anna  Kuzmínová
Emília  Majerová

Referát obradov

NARODENÉ DETIÈKY

Oliver   Mišík
Samuel David  Hliva
Peter   Baláž
Filip   Varga
Emil   Vrška
Michal   Mačák
Nina   Villárová
Viktória   Škultétyová
Emma   Gambaľová
Nina   Harnišová
Veronika   Pernišová
Viktória   Dunková
Zuzana   Piňáková
Michaela   Švihranová
Kristína   Kováčiková

Z aprílového rokovania MsZ – poslanci dali zelenú 
novej súkromnej škole

14. JÚN 2008 - V Handlovej to žije - Deň plný podujatí v Handlovej - cez deň 30. ročník CESTY rozprávkovým lesom 
na lúke pri Jednej studničke, večer OLYMPIC na futbalovom štadióne HANDLOVÁ.

    Rokovanie poslaneckého zboru zvolal primátor mesta 
Ing. Rudolf Podoba na štvrtok  24. apríla 2008. Poslanci 
rokovali o 15 bodoch. V úvode poslanecký zbor schválil v bo-
de nakladanie s majetkom mesta predaj pozemku Jozefovi  
Kollárovi s manželkou, kúpu pozemkov v Handlovej od 
Ministerstva hospodárstva SR a zmluvu o budúcej  kúpnej 
zmluve o prevode vlastníctva pozemku v prospech žiadateľov 
Milan Pukač s manželkou. Neschválili predaj časti pozemku 
Stanislavovi Mečiarovi s manželkou.

Ďalej schválili:

   • Zmluvu o podmienkach zabezpečenia realizácie   
 stavby ,, Odkanalizovanie Pekárskej ulice, Handlová, IO 01 
Vonkajšie rozvody splaškovej kanalizácie“ a o postúpení práv 
a povinností Investora/stavebníka k tejto Stavbe a Zmluvu 
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, 
uzavretými medzi Mestom Handlová a Stredoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou a. s. , Banská Bystrica. Súčasne 
poverili primátora mesta podpísaním Zmluvy o podmien-
kach zabezpečenia realizácie stavby.
  • Delegovanie zástupcu Mesta Handlová Ing. Rudolfa 
Podobu, primátora mesta, za člena Rady školy pri Gymnáziu 
I. Bellu, Handlová, pre funkčné obdobie 2008-2012
   •  Zmenu zloženia  Komisie zdravotnej, sociálnej a verej-
ného poriadku pri MsZ Handlová, kde poslanci schválili za 
člena MUDr. Ericha Kozára. 

    Poslanecký zbor zobral na vedomie 
a schválil informatívne  správy o výsledkoch  hospodá-
renia mestských organizácií za rok 2007: 
  •  výsledky hospodárenia Domu kultúry Mesta Handlová 
rok 2007 so zapracovaním prebytku hospodárenia vo výške 
997,25 Sk do úpravy rozpočtu na rok 2008,
  •  výsledky hospodárenia Plavárne mesta Handlová za rok 
2007 s využitím finančných prostriedkov z prebytku hospo-
dárenia za rok 2007 v celkovej výške 514 759, 74 Sk formou 

úpravy rozpočtu Plavárne mesta Handlová na rok 2008 a to :

a) prebytok hospodárenia vo výške 10% presunúť 
do  rezervného fondu organizácie, vo výške 51 479,74 Sk.
b) ostatné finančné prostriedky vo výške 463 280 Sk 
presunúť do rozpočtu organizácie na rok 2008 ako bežný 
prevádzkový výdavok.

• výsledok hospodárenia Mestského  bytového podniku (ako 
príspevkovej organizácie mesta).

    Poslanecký zbor zobral na vedomie infor-
matívne správy o výsledkoch hospodárenia, ktoré predkla-
dali riaditelia (konatelia) mestských obchodných spoloč-
ností za rok 2007 : Hater Handlová,  s. r. o. , Seperdeo Vita 
TV, s. r. o., informatívne správy o výsledkoch hospodárenia 
neziskových organizácií mesta za rok 2007:  Help, n. o. , 
Jazmín, n. o. ,  Asterion, n. o. a informatívnu správu o vý-
sledkoch  hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení 
za  rok 2007.

    Hlavná kontrolórka Ing. Dana Bedušová vyjadrila 
svoje stanovisko k záverečnému účtu mesta Handlová 
za rok 2007, kde odporučila schváliť záverečný účet tak, 
ako bol predložený hlavnou ekonómkou MsÚ Ing. Milicou 
Pravdovou. Hlavná kontrolórka informovala poslanecký 
zbor o vykonaných kontrolách.

   Na záver poslanci dali zelenú našej tanečnej skupine 
VOLCANO. Žiadosť o. z. VOLCANO o súhlas mesta so zara-
dením súkromnej ZUŠ VOLCANO Handlová do siete  škôl 
na území mesta poslanci schválili. Návrh bol podporený 
všetkými poslancami. O slovo sa prihlásila aj primátorka 
DaMP nášho mesta Silvia Boďová, ktorá vyjadrila podporu 
takejto aktivite aj so strany mládežníckeho parlamentu. 
Kompletné znenie uznesenia nájdete na www. handlova.sk 
a výveskách mesta.
                     JP 

Novootvorené 
prevádzkarne obchodu 

a služieb za mesiac apríl 2008

-  akvaristika, chovateľské potreby  
 Námestie baníkov 18
- večierka „IVA“    Štrajková  15  
-  fotografické služby  v budove   
 Podnikateľského inkubátora


