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Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf
Podoba zvoláva mestské zastupiteľstvo
na štvrtok 26. novembra 2009 o 14.00h
do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ.
Rokovania MsZ sú verejné.

Vyhodnotenie Obchodnej
verejnej súťaže

Mesto Handlová vyhlásilo dňa 30.
09. 2009 obchodnú verejnú súťaž
na samostatne stojaci objekt na Ul.
Mostná č. 6, súp. č. 1475 s pozemkom o výmere 113 m2, a obchodnú
verejnú súťaž na stavbu „ Mestská
tržnica“– polyfunkčný objekt, súp. č.
1895 s pozemkom o výmere 787 m2.
Súťaž bola uzavretá dňa 16.10. 2009
o 9.00 hod. V určenej lehote nebol
podaný žiadny súťažný návrh. Komisia
vyhodnotila prebiehajúce súťaže dňa
20.10. 2009 ako neúspešné. Navrhla
Mestskému zastupiteľstvu vypísať novú
obchodnú verejnú súťaž s novými podmienkami. Tieto budú zverejnené po
schválení na Mestskom zastupiteľstve
mesta Handlová.

Koniec roka z pohľadu
miestnych daní

Posledný termín splatnosti miestnych
daní už uplynul v mesiaci október.
Mnohí občania mesta majú možnosť
zaplatiť svoju daňovú povinnosť na
splátky. Každodenné starosti môžu spôsobiť, že na poslednú splátku, ktorej
splatnosť uplynula posledným októbrovým dňom, pozabudli. Preto by sme
chceli upozorniť všetkých daňových
poplatníkov, aby si skontrolovali svoje
platby. V prípade, že občania pozabudli uhradiť svoje dane voči mestu, je
potrebné, aby tak urobili hneď, najneskôr však dokonca tohto kalendárneho

roka, čím sa vyhnú zbytočnej penalizácii nedoplatkov. V prípade akýchkoľvek
nejasností sa obráťte na pracovníkov
MsÚ v Handlovej.
Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd.
daní, majetku a podnik. činnosti

Zberný dvor odpadov

- pripomienkové konanie
Spoločnosť Trans Eko, spol. s.r.o.,
Handlová
predložila 9.10.2009
Obvodnému úradu životného prostredia v Prievidzi zámer navrhovanej
činnosti - Zberný dvor odpadov
Trans Eko - realizácia zariadenia na
zber, triedenie a skladovanie odpadov kategórie ostatné a nebezpečné
odpady. Zámer navrhovanej činnosti
Zberný dvor Trans Eko spol. s. r. o.
je k nahliadnutiu na Mestskom úrade
v Handlovej, oddelení výstavby, ÚP,
dopravy a OŽP, Námestie baníkov 7,
Handlová /prízemie, č.d.2/ v termíne
od 19.10.2009 do 9.11.2009. Verejnosť
môže doručiť svoje písomné stanovisko
k zámeru Obvodnému úradu životného prostredia v Prievidzi, Dlhá 3, do
9.11.2009.

Oprava vodovodu na
Pekárskej ulici

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
oznámila 19.10.2009 mestu Handlová
začiatok opráv a rekonštrukcie vodovodu na Ul. Pekárska. Rekonštrukcia bola
povolená Obvodným úradom životného
prostredia v Prievidzi a práce budú
ukončené najneskôr do konca t.r.

Začali sa búracie práce
-dočasné zmeny organizácie dopravy
V súvislosti s výstavbou stavby I/50
centrum ,,Malého obchvatu mesta“
stavebník spol. STRABAG, 21.10.2009

Nastal čas zmien?
(pokračovanie zo str. 2)

V roku 2006 občania jednoznačne uprednostňovali ako
zdroj svojich informácii regionálnu televíziu, vtedajšiu
3.TV. Ostané informačné kanály využívali viacmenej ako
doplnkové a svoje informácie dopĺňali miestnym mesačníkom Handlovské noviny a internetovou stránkou mesta
www.handlova.sk.
Na základe opätovného prieskumu môže mesto Handlová
konštatovať, že za obdobie posledných troch rokovnastala
významná zmena v sledovanosti informačných kanálov. Kým
audiovizuálne vysielanie v roku 2006 prežívalo svoj ,,boom“

oznámil mestu Handlová začiatok
búracích prác. Začalo sa búraním
stavby pri ZUŠ Handlová - bývalé Farby
- Laky, resp. bývalá galantéria a oprava
obuvi.
Postupne sa budú búrať ďalšie objekty
na Poštovej ulici.
Mesto Handlová ďakuje občanom za
pochopenie pri dočasných zmenách
v organizácii dopravy.
JP

Voľby do VÚC
14. november 2009
7.00 -22.00

Rozhodnite sa,

VÚC má v kompetencii stredné
školstvo, nemocnice
Občania obdržali oznámenia o čase
a mieste konania volieb do 20.10.2009.
Harmonogram organizačno-technického
zabezpečenia volieb, zoznam okrskov
a zapisovateliek, zoznam volebných
obvodov, počet poslancov, aký sa v nich
má voliť vo voľbách do Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja
ako aj zoznam kandidátov na poslancov
a predsedu nájdete na www.handlova.sk
a vývesnej tabuli pred MsÚ Handlová.
Handlová patrí do volebného obvodu
č. 7 - PRIEVIDZA, v ktorom sa volí 10
poslancov.

POZOR ZMENA
vo volebných okrskoch!
Volebný okrsok č. 11 sa presúva z DK
do Mestskej knižnice.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa riadia podľa Zákona č- 303/2001
Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho
súdneho poriadku v znení zákona č.
335/2007 Z.z.

v roku 2009 sa dostalo takmer na koniec sledovanosti
občanov. Svoj názor prezentovali ako v hodnotení kvality, tak
v hodnotení sledovanosti. Naopak, sledovanosť informačných
kanálov, ktoré si mesto zabezpečuje vo vlastnej réžii, rapídne
stúpla. Občania začali preferovať osobný a písomný styk. Táto
skutočnosť však nenapĺňa dlhodobé ciele samosprávy, aby
mesto informovalo svojich občanov proaktívne, čím vytváralo
dôveru občanov a inštitúcií k samospráve.
Z tohto hľadiska zrejme bude potrebné prehodnotiť efektivitu
vynakladaných prostriedkov na niektoré informačné kanály.
JP

Narodené detičky
Richard
Matias
Śimon
Patrik
Radoslav
Marcela
Júlia
Schirin
Greta
Martina
Marianna
Nela

Palušák
Mikuško
Stanko
Haneš
Cingel
Balogová
Paradyová
Šarayová
Galbavá
Kováčiková
Jozefína Ihringová
Sklenárová

Opustili nás
Karol
Ján
Jozef
Milan
Vladimír
Ladislav
Július
Ľubomír
Róbert
František
Milan
Ján
Mária
Helena
Anna
Mária
Alžbeta

Lukáš
Mareček
Oroszi
Kontina
Honek
Ozsvald
Demian
Lalik
Čomor
Kollár
Zajac
Marko
Bradová
Šáleková
Očkayová
Struhárová
Kamenská

83 r.
58 r.
88 r.
55 r.
58 r.
68 r.
77 r.
55 r.
53 r.
77 r.
88 r.
74 r.
86 r.
77 r.
81 r.
70 r.
86 r.

Jubilanti
Ondrej Csengődi
Emília
Kmeťová
Karol
Arvay
Štefánia Pellerová
Emília
Hliníková
Jozef
Prachniar
Margita Kőnigová
Alexander Michalovič
Jozef
Majer
Ján
Pomšár
Juliana Neuschlová
Juliana Baďurová
Štefánia Slezáková
Vojtech Hegli
Anastázia Dušičková
Terézia Pauková
Karolína Landsmannová
Štefan
Matušových
Ján
Mucha
Zuzana Petrišáková
Jolana
Pecková
Referát obradov

