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Tomáš  Botka 
Malsor  Mavraj
Samuel  Magdolen
Patrik  Takáè
Mário  Takáè
Matej  Haluza
Michal  Baláž
Daniel  Christov
Erik  Mikiè
Marek  Dombai
David  Müller
Lukáš  Hianik
Patrik  Šál
David  Galoviè
Michaela  Sýkorová
Adela  Šandorová
Aneta  Ištoková
Viktória  Bakšová

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 
sa v mesiaci jún dožili

Antónia  Sýkorová
Margita  Zorecová
Anna  Marecseková
Anna  Moravèíková
Helena  Spišková
Adela  Grenèíková
Jakub  Grman
Jozef  Hornický
Jana  Ihringová
Ján  Petro
Jozef  Kenderik
Margita  Jarušková
Gertrúda Hanzlíková
Ida  Kajmová
Mária  Beòušková
Marcel  Pernica
Anton  Matuška
 

Referát obradov a slávností MsÚ

Narodené detičky
v mesiaci máj - jún

Správy z MsÚ
4.6.2009 
Upozornenie na nahlasovanie 
domácich zabíjačiek
Z dôvodu monitorovania pôvodcu 
zoonózy Trichinella u ošípaných a 
pôvodcu spongiformných encefalo-
patií (TSE) u hovädzieho dobytka 
zabíjaných u chovateľa pre súkromnú 
domácu spotrebu: je potrebné nahla-
sovať domáce zabíjačky na Regionálnu 
veterinárnu a potravinovú správu   
Prievidza:
Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza, 046/ 
5422247,  046/5420381, fax: 046/
5425710, e-mail: rvspde@svssr.sk, 
v pracovné dni:  7,00 hod.  - 15,00 
hod.

8.6.2009
Verejná vyhláška  stavebné 
povolenie - Obnova NTL plynovo-
dov Handlová – II. etapa.  Líniová 
stavba bude realizovaná na  pozem-
koch  v  k.ú.  Handlová,  v  zastavanom 
území Mesta Handlová  na  uliciach  
Okružná  a  Morovnianska  cesta. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov 
konania neboli uplatnené.

15.6.2009 
Verejná vyhláška Nová Lehota 
– OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania a 
pozvanie k ústnemu pojednávaniu a 
miestnemu zisťovaniu,  líniová stavba 
„ Nová Lehota – zahustenie TS Ul. 
Žiarska a rekonštrukcia NN “ Ústne 
prerokovanie 14.7.2009 o 10,00 hod., 
so stretnutím  na Mestskom úrade 

v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, I. 
poschodie, veľká zasadacia miestnosť.  
Bližšie informácie : 046 5477 475.

Kompletné znenia verejných vyhlášok 
nájdete na ww.handlova.sk a vývesnej 
tabuli pred MsÚ.          

10.6.2009 
Verejná diskusia – mestská časť 
Morovno  - V prvej polovici júna bola 
ďalšia zo série verejných diskusií, ten-
tokrát v mestskej časti Morovno. Aj keď 
v mestských častiach žije podstatne 
menej obyvateľov ako v meste, účasť na 
verejných diskusiách je vyššia. Možno  
je to tým, že tu ľudia majú  k sebe 
bližšie a viac ich zaujíma, čo sa okolo 
nich deje. Morovňanov v júni najviac 
zaujímalo, čo sa bude diať s kaplnkou, 
ktorá je v zlom technickom stave, 
kosenie cintorína, zanedbaný potok. 
Znova otvorili aj tému možnosti plyno-
fikácie Morovna. Zo strany mesta bola 
vnesená požiadavka, aby obyvatelia 
tejto mestskej časti venovali väčšiu 
pozornosť separácií odpadu.

23.6.2009 
Predaj z dvora
Regionálna veterinárna a potravinová 
správa v Prievidzi žiada záujemcov 
z okresov Prievidza a Partizánske o 
nahlásenie záujmu o priamy predaj 
a dodávanie malého množstva prvot-
ných produktov živočíšneho pôvodu, 
t.j. surového mlieka, vajec, medu, 
rýb, mäsa hydiny, králikov a zajacov (v 
súvislosti s pripravovaným nariadením 
Vlády Slovenskej republiky pre priamy 
predaj a dodávanie malého množstva 
prvotných produktov živočíšneho 
pôvodu).  V prípade záujmu občanov o 
túto činnosť – takzvaný predaj z dvora 
– kontaktujte: Regionálna veterinárna 
a potravinová správa Prievidza, tel.: 
046/ 5422247, 046/5420381, Fax: 046/
5425710, e-mail: rvspde@svssr.sk
v pracovné dni: 7,00 hod. - 15,00 
hod. alebo Regionálna poľnohos-
podárska a potravinárska komora 
Prievidza, tel. 046/ 5120418, e-mail: 
rppkpd@sppk.sk, pondelok, streda, 
piatok: 8,00 hod. - 15,00 hod.

Ešte raz na tému 
verejná zeleň  
Kosenie
Mesto Handlová zabezpečuje údržbu zelene 
cez správcu firmu J&J Handgroup s.r.o. 
na základe zmluvy na údržbu 
verejnej zelene - kapitola trávni-
ky, kde je deklarovaná kosba 4 x 
ročne, s tým, že prvá kosba začí-
na v druhej dekáde mesiaca apríl. 
Každá kosba trvá pribl. 4 až 6 týždňov. Prvá 
kosba bola zrealizovaná v centre mesta, 
ktoré sa kosí prioritne, následne sa pokra-
čuje podľa passportu sadových obvodov v 
smere S-J od železničného priecestia pri 
detskom domove. Prvá kosba všetkých 
obvodov bola ukončená v júni 2009. Tento 
rok vznikol menší časový sklz, pretože 
správca verejnej zelene vykonával aj práce 
na podnety občanov na úseku dreviny - opi-

lovanie a havarijné výruby a tiež sťaženým 
terénom, ktorý vznikol po rekonštrukcii 
verejného osvetlenia. Súčasne medzi 
jednotlivými kosbami je nutné realizovať 
náhradnú výsadbu – v tomto roku pribl. 
200 ks stromov a krov.

Údržba mestského parku
Vzhľadom na zloženie mestského parku a 
najmä štruktúru a vek drevín, bol vykonaný 
zásah na oživenie starých a poškodených 
drevín. Jednotlivé časti bolo nutné presvetliť 
a otvoriť. Poškodené a zostarnuté dreviny 
budú postupne nahradzované novými a 
zdravými. Letná výsadba - vázy a záhony sa 
upravujú po vyradení jarných - dvojročných 
rastlín a tulipánov. Prevádzala sa v mesiaci 
jún, kedy už nehrozia prízemné mrazy a 
resp. náhle klimatické zmeny, na ktoré 
sú letničky citlivé. Postup týchto prác sa 
každoročne opakuje a dodržuje.


