
Z rokovania poslaneckého 
zboru mesta Handlová
(pokračovanie zo str. 14)

zabezpečenie transparentného 
použitia finančných prostriedkov 
z verejnej zbierky. Poslanci 
schválili aj zloženie druhej 
dočasnej komisie, ktorej náplňou 
bude posudzovanie realizácie 
rekonštrukcie osvetlenia v 
predškolských a školských 
zariadeniach. Prednosta MsÚ 
Ing. Jozef Tonhauser pokračoval 
informáciou o rekonštrukcii 
komunikácií  v meste. 
Stav komunikácií v niektorých 
oblastiach mesta sa neriešil už 
viac ako 40 rokov a na celkovú 
opravu všetkých by mesto 
potrebovalo viac ako 16 mil. eur. 
Mesto Handlová má v súčasnej 
dobe možnosť využiť komerčný 
úver s predpokladanou výškou 
1,3 mil. eur. O tom, aký úver 
sa  použije na rekonštrukciu 
ciest,  rozhodnú poslanci na 
septembrovom rokovaní, kde im 
budú predložené alternatívy z 
viacerých bánk, ako i stanovisko 
hlavnej kontrolórky.
Poslednou infomáciou od 
prednostu MsÚ bola správa 
o príprave na voľby do 
samoprávnych krajov a voľby 
predsedov samosprávnych krajov 
(VÚC), ktoré sa budú konať 14. 
novembra 2009 v čase od 7.00 
hod. do 22.00 hod. 
Primátor mesta prijal jednu 
interpeláciu, na ktorú bude 
odpovedať písomne.
Na záver vystúpil primátor mesta 
so slovami vďaky pre všetkých 
Handlovčanov, mestá, organizácie, 
súkromné spoločnosti, za prejavy 
ľudskosti, solidárnosti a pomoci 
v uplynulom smutnom období v 
našom meste. Ocenil prácu svojich 
spolupracovníkov i poslancov s 
vierou, že tragédia, aká sa stala, sa 
už nikdy nezopakuje.
Kompletné znenie uznesení 
nájdete na www.handlova.sk a 
aktuálne aj vo vývesnej tabuli 
pred MsÚ.
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Oznam
Redakcia Handlovských novín 
ďakuje svojim čitateľom za 
príspevky, ktoré ste nám poslali. 
Nakoľko  septembrové číslo 
Handlovských novín  je venované 
pamiatke obetí banskej tragédie, 
vaše príspevky budú, po zvážení, 
zaradené v ďalších číslach. 
Ďakujeme za pochopenie.

Riadková inzercia
Predám rodinný dom so záhradou 
v tichej časti. Cena dohodou. 0907 
616 795.
----------------------------------------------
Na ulici 1. mája boli stratené 2 
autorádiá, Tevion + JVC, nálezcu 
odmením. Mária Bednárová 1. mája 
č.6. 046/5477657 katarinapriwit-
zer@gmx.de

Úprava cestovného 
poriadku MHD

Od 1.8.2009 došlo k úprave cestov-
ného poriadku pravidelnej mestskej 
autobusovej dopravy v Handlovej. 
Nový cestovný poriadok je  k dispo-
zícii v TIK Handlová,  na webovej 
stránke dopravcu SAD Prievidza, a.s.   
wwwsadpd.sk a www.handlova.sk.


