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Vybrali sme z rokovaní MZ
Na májovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili nový Rokovací poriadok mestskej rady a mestského
zastupiteľstva. Od 1.apríla 2010 totiž platí novela zákona
o obecnom zriadení a rokovací poriadok bolo potrebné
s novelou zosúladiť. S návrhom novej programovej
štruktúry potom vystúpila riaditeľka RTV Prievidza Dana
Reindlová. Poslanci zmeny podporili jednohlasne.
Jedným z najdôležitejších bodov bolo schválenie prvej
úpravy rozpočtu mesta v tomto roku. Do rozpočtu pribudli finančné prostriedky z úspešných projektov, napríklad
na nákup techniky na čistenie mesta, na rekonštrukciu
Základnej školy na Mierovom námestí, a vybudovanie
dvoch ihrísk. Poslanci úpravu vo výške 2 milióny 876
tisíc Eur schválili. Mesto Handlová tak v tomto roku
bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 13
miliónov 169 tisíc 711 Eur.
40. zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto
volebnom období bolo vo štvrtok 24.júna. V programe
bolo celkom jedenásť bodov. Hneď v úvode primátor
mesta navrhol rozdeliť rokovanie na dve časti. Prvým
príjemným dôvodom bol futbalový zápas SlovenskoTaliansko, ktorý sa hral o 16tej hodine. Druhým, oveľa
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vážnejším dôvodom, bola ekonomická situácia mesta po
dramatickom skrátení podielových daní od štátu. Mesto
preveruje možnosť čerpania kontokorentného úveru a do
1.júla, kedy by malo zastupiteľstvo pokračovať svojou
druhou časťou, by už mali byť pripravené podklady od
jednotlivých bankových subjektov. Poslanci návrh pokračovať v rokovaní o týždeň podporili. V ďalšej časti schválili úpravy rozpočtu domu kultúry a mestskej knižnice,
realizáciu a financovanie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta. Vzali na
vedomie výsledky volieb do NR SR v meste Handlová
a správu mestskej kontrolórky o kontrolách vykonaných
v 2.štvrťroku. Naopak neschválili žiadosť o kúpu pozemku v lokalite Nová Lehota za účelom výstavby rodinného
domu a prijali zásadu, že približne 50 pripravovaných
stavebných pozemkov bude mesto predávať až po
napojení na inžinierske siete a vybudovaní prístupovej
komunikácie. Rovnako neschválili predaj pozemku na
Partizánskej ulici, kde chcelo Volcano postaviť objekt
súkromnej tanečnej školy. Mesto však tanečníkom
ponúkne iný variant. Najdôležitejšími bodmi rokovania:
2.úpravou rozpočtu mesta, schválením kontokorentného
úveru ako aj výročnou správou mesta za rok 2009 sa
budú poslanci zaoberať vo štvrtok 1.júla.
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Dňa 2. júna uplynulo 13 rokov od smrti nášho brata
Štefana Valoviča a 26. júna uplynulo 20 rokov od smrti našej
mamičky

Emílie
Valovičovej.

Už 20 a 11 rokov nám chýbajú
naši drahí, maminka
Mária Lajstríková

S láskou
spomíname.

Spomienka
a tatino Pavel Lajstrík.
Nikto a nič ich nenahradí. Ostáva len spomienka detí a vnúčat.

Dňa 14. júla budú tomu 3 roky, čo od nás odišla
moja milovaná mama Alojzia Petríková.
Spomína a nezabúda dcéra Emília a ostatná rodina.

Spomienka

Ďakujeme za účasť na poslednej rozlúčke dňa 20.5. 2010
a kvetinové dary, ktorými ste
si uctili

Manžel, syn, vnuk a sestry s rodinami

máj/ jún 2010

Rudolf Staňák
96 rokov
Martin Gregor
75 rokov
Ján Anjel
71 rokov
František Slovák
82 rokov
Koloman Peťko
84 rokov
Jaromír Tomeček
73 rokov
Ján Sámal
63 rokov
Eugen Tóth
69 rokov
Gustáv Ištok
23 rokov
Iveta Klepancová
42 rokov
Oľga Číková
70 rokov
Hilda Babjaková
69 rokov
Marta Boďová
64 rokov
Viera Pallerová
62 rokov
Anna Paúrová
44 rokov
----------------------------------------------

Spomienka

Všetko zmizne, len stopy Tvojej
lásky a spomienky na predobré
srdce nám zostanú.
Dňa 16.6. uplynuli 2 roky od úmrtia
nášho milovaného manžela a otca
pána Jozefa Moravčíka.
S úctou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.
--------------------------------------------príbuzným, priateľom, kolegom
a známym za účasť na poslednej rozlúčke a kvetinové dary,
ktorými ste si uctili pani
Martu Boďovú.
Zvlášť ďakujeme za starostlivosť a ochotu Pharm. Dr.
Mačkayovej, MUDr. Vlčkovej,
MUDr. Pastuchovej, MUDr.
Pastuchovi.
Smútiaca rodina
-----------------------------------------

Poďakovanie

Dňa 16.7. 2010 uplynulo 10 rokov od
úmrtia manželky, matky, sestry, starkej
Olinky Klimentovej
z Handlovej.
„Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach bude navždy žiť “
Všetci, kto ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.

Opustili nás

Ďakujeme

Rodina Valovičová

V srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí,
aj keď nie si medzi nami
v našich srdciach žiješ s nami.

5

p. Antóniu Pukačovú.
Smútiaca rodina

Dňa 18. júna 2010 sme sa rozlúčili s našim manželom, otcom
a starým otcom
Ing. Jaromírom Tomečkom.
Ďakujeme za kvetinové dary
a za účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým zosnulým.
Smútiaca rodina

