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Mimoriadna situácia 
v meste Handlová bude trvať do odstránenia 
škôd po povodniach na tokoch v meste
Primátor mesta zatiaľ neodvolal mimoriadnu 
situáciu v meste. Počas mimoriadnej situácie 
záznamy o potrebách a  požiadavkách občanov, 
súvisiace s povodňovou situáciou nahlasujte na 
mieste prvého kontaktu MsÚ Handlová, prízemie 
tel. 046/519 25 11 alebo na sekretariáte prednostu 

MsÚ Handlová, 1. poschodie 
č.d.26,  tel. 046 519 25 33 počas 
stránkových dní, t.j. 

      Pondelok 7.00 -16.00 h
      Utorok nestránkový deň
      Streda 8.00 - 16.00 h
      Štvrtok 7.00 -15.00 h
      Piatok 7.00 -14.00 h
V prípade mimoriadnej udalosti 

mimo stránkových hodín kontak-
tujte tel. číslo 0918 325 878, do 
odvolania mimoriadnej situácie    
v meste.
Oznam
Telefónna ústredňa na sociálnom 
oddelení MsÚ je už funkčná a ob-
čania môžu kontaktovať pracovní-
kov oddelenia na tel. čísle pevnej 
linky 046/ 5475 351

Poďakovanie
Priateľská návšteva Waltera Wagnera, 
predsedu Spolku karpatských 
Nemcov v Nemecku  v čase  konania 
Regionálnych osláv Dňa baníkov bola 
miestom pre spomienky, ale i prejavom 
spolupatričnosti. 
Pán Wagner doniesol osobný dar, 
finančné prostriedky vo výške          
2100€, všetkým nezaopatreným 
deťom po obetiach banského nešťas-
tia z 10.8.2009.
Ďakujeme v mene rodín.

Zámer „Zariadenie na zber odpadov 
v Handlovej“
Mesto Handlová, ako dotknutá obec v konaní  posudzo-
vania zámeru činností podľa zákona NR SR č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v úplnom znení, obdr-
žalo zámer „Zariadenie na zber odpadov Handlová“ navr-
hovateľa ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 

1694, Martin 036 01, ktorý ho predložil Obvodnému 
úradu ŽP v Prievidzi. 
Cieľom zámeru je rozšírenie existujúcej prevádzky zber-
ných surovín na Ul. Železničiarska, vedľa železničnej 
stanice, o zber a dočasné skladovanie starých vozidiel. 
Zámer je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Handlo-
vej, oddelení výstavby, ÚP, dopravy a OŽP, Námestie 
baníkov 7, Handlová /prízemie, č.d.2/ v termíne od 
23.09.2010 do 13.10.2010.

Handlovské katarínske dni 2010 
Nominujte výnimočného Handlovčana na ocenenie
Tradične sa pri príležitosti Handlovských katarínskych dní 
koná Slávnostné mestské zastupiteľstvo, na ktorom sú 
udeľované verejné uznania a ocenenia v zmysle Štatútu 
mesta Handlová (VZN č.5/2007 v znení jeho doplnkov) 
t.j. čestné občianstvo, ceny mesta, ceny primátora mesta 
a odmeny. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje udeľovanie 
týchto verejných uznaní a pochvál svojim uznesením.
Nominovať na ocenenia môžu poslanci MsZ, primátor 
mesta ale i široká verejnosť.

Ak poznáte výnimočného Handlovčana, ktorý šíri dobré 
meno mesta, významne pomáha jeho rozvoju v oblasti 

kultúry, hospodárstva alebo spoločenského života, nevá-
hajte zaslať nomináciu na handlova@handlova.sk volajte 
na 046 519 25 39 najneskôr do 20.10.2010.
Formulár na vypísanie nominácie, ako i ďalšie informácie 
o oceňovaní Handlovčanov, nájdete na www.handlo-
va.sk

Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba navrhol 
udeliť ocenenie za pomoc po záplavách z 15.8.2010 
Vojsku SR, v zastúpení veliteľstvom 1.Mechanizovanej 
brigády v Topoľčanoch, ktoré riadilo práce v Hand-
lovej, Poslanci MsZ budú schvaľovať nominácie na 
Mestskom zastupiteľstve 30. októbra 2010. Ceny budú 
odovzdané tradične pri príležitosti konania Handlovských 
Katarínskych dní 19. -20.11.2010.

Narodené detičky 
august/ september  2010 

Jakub  Letava
Igor  Dinko
Andrej  Frait
Juraj  Baláž
Jakub  Žigmund
Diana  Gurečková
Etelka  Billová
Viktória  Guttmannová
Nina  Poljaková
Katarína  Rajnohová
Patrícia  Ostrolúcka

Opustili nás  
august/september  2010 

Ján Staník  86 rokov 
František Janda 63 rokov 
Tibor Čáp 72 rokov 
Jozef Kordík 75 rokov 
Michal Arendáš 67 rokov 
Marta Korbačková 93 rokov 
Terézia Bujaková 84 rokov 
Vlasta Cabaníková 82 rokov 
Margita Krnčoková 70 rokov 
Helena Hegliová  74 rokov 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2010 – DAJTE HLAS SVOJMU MESTU!
V Handlovej volíme primátora a 19 poslancov mestského zastupiteľstva. Na 
hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora) zakrúžkovaním pora-
dového čísla označíme kandidáta, pre ktorého hlasujeme.
Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva 
zakrúžkovaním poradových čísel označíme kandidátov, pre ktorých hlasuje-
me. Môžeme krúžkovať aj kandidátov rozličných politických subjektov a ne-
závislých kandidátov. Dôležité je, aby sme zakrúžkovali najviac taký počet 
kandidátov, aký má byť v našom volebnom obvode zvolený. 


