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JUBILANTI 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa

 v mesiaci december 2009 dožili

Ján  Milan
Mária  Čányiová
Ján  Dobrotka
Leontína  Kopálová
Mária  Halašková
Štefánia  Ličková
Vojtech  Bahorec
Ignác  Greguš
Gizela  Horjánová
Mária  Šinková
Ferdinand Magdolen
Mária  Maxoňová
Mária  Ružinská
Milan  Kyjovský
Judita  Červenáková
Sidonia  Chovancová
Adela  Tóthová
Júlia  Blažejová
Eduard  Paulík

 Referát obradov

Narodené detičky 
november/december

Matej  Mihálik
Jakub  Grgula
Karol  Sekereš
Kristián  Gablech
Filip  Chrappa
Samuel  Mészároš
Samuel  Ofčák
Vratko  Štupák
Dominik  Madola
Jakub  Zérer
Ema  Priehodová
Nina  Kubičková 
Lucia  Oslancová
Zdenka  Klempárová
Oľga  Hricová
Vanessa  Halásová
Patrícia  Ciberejová
Paula  Sihelská

Evidencia obyvateľstva

Verejné diskusie po novom
Od roku 2006 ste sa mohli s predstaviteľmi mesta stre-
távať na verejných diskusiách v jednotlivých lokalitách 
nášho mesta. Mohli ste získať nové informácie z diania 
v meste a diskutovať o problémoch, ktoré vás trápia. 
Verejné diskusie zvolával primátor mesta raz do mesiaca. 
Od septembra 2009 však ustúpil od pravidelného zvolá-
vania verejných diskusií, nakoľko účasť na nich neustále 
klesala (priemerne 5-6 občanov). Ďalším dôvodom však 
je i to, že odborní zamestnanci mesta sa stretávali s taký-
mi požiadavkami, ktoré už boli občanom viackrát osobne 
vysvetľované. 
O tom, čo sa v samospráve v Handlovej deje, aké sú 
zámery do budúcna, sa môžu Handlovčania dozvedieť 
z informačných kanálov, ktoré mesto využíva pravidelne. 

Sú to:
• internetová stránka mesta 
• úradná tabuľa mesta
• plagátové plochy, plagáty
• bulletiny, letáky 

• miestne periodikum - Handlovské noviny
• veľkoplošné pútače, transparenty
• mestský rozhlas
• regionálna televízia – t.č. RTV
• internetové terminály
• osobný a písomný styk

V roku 2010 preto budú verejné diskusie zvolávané 
občasne a vždy k určitej konkrétnej téme. Tou prvou 
v tomto roku bude výstavba nových bytových domov na 
Ul. Mostná.

Pozvánka
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba,
zvoláva verejnú diskusiu na tému
„Nové byty na Mostnej?“
na štvrtok 4. februára 2010 o 16.00 h
do priestorov bývalej materskej škôlky na Ul. Mostná.
Vizualizácie k výstavbe bytových domov v tejto lokalite 
nájdete na www.handlova.sk/ O meste/ Nové bývanie 
v Handlovej.

Veľkoobjemný odpad sa bude 
zbierať každý mesiac
Pomôcť však musia i občania mesta
Po dohode vedenia mesta Handlová a prevádzkovateľa 
zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste 
HATER Handlová s.r.o. sa bude veľkoobjemný odpad 
v meste zbierať tak, ako po minulé roky t.j. jedenkrát do 
mesiaca. Z finančného hľadiska a z dôvodu, že Mesto 
Handlová nemá zámer zvyšovať poplatky za zber a od-
voz komunálneho a separovaného odpadu a i naďalej 
poskytovať tieto nadštandardné služby (zvoz VOO, 
zberný dvor,) je potrebná i spolupráca občanov.
Mesto Handlová preto žiada občanov mesta aby ku 
kontajnerom dávali len veľkoobjemný odpad, t.j. taký 
komunálny odpad, ktorého rozmery alebo množstvo 
neumožňuje zber zbernými nádobami (bytové zariadenia 

a doplnky). Do veľkoobjemného odpadu nepatrí biologic-
ký odpad (tráva, konáre lístie,...), stavebný odpad (suť, 
okná, dvere,...), elektrické a elektronické zariadenia. 
Odpad je potrebné vyložiť večer pred dňom zberu, resp. 
ráno do 6.00 V januári a februári 2010 sa bude VOO 
zvážať nasledovne:

Január 2010 Február 2010

KBV - obytné 
domy, paneláky 

Pondelok
11.1.2010

Pondelok
1.2.2010

IBV - rodinné 
domy

Utorok
12.1.2010

Utorok
2.2.2010

Mestské časti 
- Horný koniec, 
Nová Lehota, 
Morovno

Streda
13.1.2010

Streda
3.2.2010

Novootvorené a zrušené 
prevádzkarne obchodu 
a služieb v novembri 2009
Kancelária s poskytovaním krátkodo-
bých pôžičiek a úverov, Pekárska 16 
(v objekte MsBP Handlová, s.r.o.)
Pánske kaderníctvo, Námestie 
baníkov 28

Presťahované prevádzky 
v mesiaci november 2009

obuv, športové potreby, predaj 
cestovných lístkov a miesteniek, 
Švermova 3 (objekt Mestskej tržnice
Presťahované do objektu 
Podnikateľského inkubátora.

Dám do dlhodobého pre-
nájmu obchodné priesto-
ry na ul. 29. augusta 12.
Kontakt : 0949 524 074

Dám do prenájmu alebo 
predám predajný stánok 
na mestskej tržnici.
Kontakt : 0949 524 074

Prenájom 3-izbového 
bytu, čiastočne prerobe-
ný v Handlovej
Kontakt : 0915 221 459


