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Správy MsÚ

kovania. V závere tohto roka nás
čakajú komunálne voľby. Mesto
Handlová v zmysle zákona schválilo
volebné obvody pre novembrové
voľby. Počet obvodov sa nemení,
zostávajú štyri: dva v Handlovej a po
jednom v mestských častiach Nová
Lehota a Morovno.

V závere rokovania informoval riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí
a rodiny v Prievidzi, že minister Jozef
Mihál v utorok 24. augusta rozhodol
o uvoľnení finančných prostriedkov z humanitárneho fondu ministerstva pre rodiny najviac postihnuté
povodňami na hornej Nitre.

V zmysle zákona má mesto povinnosť vyhradiť pre kandidátov plagátové plochy. Mesto pre tohtoročné
komunálne voľby pripravilo novinku
– dočasné plochy na Námestí baníkov. Poslanci bez výhrad schválili
VZN, ktoré upravuje podmienky referenda pre približne 14 500 voličov
v Handlovej.
Konateľ mestského bytového podniku predložil informatívnu správu
o prideľovaní bytov za II. štvrťrok
2010. Pridelené boli 3 sociálne byty,
7 bytov po neplatičoch a 44 nových
bytov na Dimitrovovej ulici.

STE v obraze RTV?

V súvislosti s budúcim volebným
obdobím poslanci rozhodli aj o tom,
že rozsah výkonu funkcie primátora
mesta bude aj v rokoch 2010
– 2014 na plný pracovný úväzok.
V zásadách odmeňovania poslancov
došlo len ku kozmetickým úpravám.
Ako povedal primátor, nemeňme
sumy, nemáme na to.

POZVÁNKA na MsZ

V priebehu mesiaca september
- Centrum voľného času Relax
– začiatok krúžkovej činnosti je
naplánovaný tak ako každý rok v
priebehu mesiaca september.

Vianočné prázdniny:
23. december 2010 – 7.január 2011
Polročné prázdniny:
31. január 2011 (pondelok)
Jarné prázdniny (Trenčiansky kraj):
14.- 18. február 2011
Veľkonočné prázdniny:
21.– 26. apríl 2011
Letné prázdniny:
1.júl – 2.september 2011

Augustové rokovanie MZ

Úvod mestského zastupiteľstva
v Handlovej patril najväčšej povodni
v histórii mesta. Primátor informoval poslancov o priebehu prác, aj
o postupnosti krokov pri ďalšom
odstraňovaní škôd, ktoré len na
mestskom majetku dosiahli výšku 15
miliónov Eur. Poškodené vozovky
budú postupne frézované, opravovať sa budú porušené mostovky
a začína sa deratizácia a postrek
proti lietajúcemu hmyzu. V závere
primátor poďakoval poslancom aj
všetkým Handlovčanom, ktorí nezištne pomohli.
Prvým bodom 41.rokovania v tomto
volebnom období bola správa
majetku. Poslanci päť žiadostí odobrili, dve zamietli. V ďalšej časti rokovania sa schvaľovali nové a dopĺňali
platné všeobecne záväzné nariadenia. Do súladu s novelou zákona
o obecnom zriadení sa doplnkom
k VZN dostal Štatút mesta. Nové
VZN o používaní mestských symbolov si na schválenie ešte počká.
Kvôli nejasnému výkladu niektorých
bodov bol materiál stiahnutý z ro-

Organizácia školského
roka 2010/11
Začiatok školského vyučovania
na školách a MŠ v Handlovej
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

7.9.2010
Základná škola Mierové námestie
– z dôvodu rekonštrukcie školy
2.9.2010
Základná škola Morovnianska cesta
2.9.2010
Základná škola Školská ulica
6.9.2010
Elokované pracovisko Ul.
Cintorínska (Materská škola SNP)
– z dôvodu rozsiahlych záplav
2.9.2010
Ostané elokované pracoviská MŠ
SNP (Dimitrovova, Morovnianska
cesta, SNP)

2.9.2010
Stredná odborná škola – aj napriek
rozsiahlym záplavám
2.9.2010
Gymnázium Handlová - bez postihnutia záplavami, školské vyučovanie
začína.

2.9.2010
Základná umelecká škola

Jesenné prázdniny:
29. október – 2.november 2010

V zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
13.9.2010
Špeciálna základná škola – vzhľadom na značné zatopenie suterénnych priestorov

Prázdniny

7

ANKETA
Sledujte vysielanie RTV Prievidza!

Ako ste spokojní?

Zvýšila alebo znížila sa kvalita vysielania v našej regionálnej televízii?
Hlasujte v ankete na www.handlova.sk, napíšte na internetovú
diskusiu mesta na www.handlova.sk,
alebo vložte svoj názor do schránky.
Povedzte nám, povedzte primátorovi
vo vestibule MsÚ, resp. napíšte
na handlova@handlova.sk. Anketa
predĺžená do konca októbra 2010.
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf
Podoba zvoláva mestské zastupiteľstvo mesta Handlová na štvrtok
30.9.2010 o 14.00 h do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánku s programom nájdete
na internetovej stránke mesta

Prázdniny sú určené pre školy okrem
materských škôl. O organizácií
výchovno-vzdelávacej
činnosti
a prevádzke materskej školy počas
školských prázdnin rozhoduje
riaditeľ MŠ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené
požiadavky rodičov detí.
Všetkým žiakom a pedagógom
prajeme tvorivý pracovný elán,
dobrú

vzájomnú

spoluprácu

a úspešný školský rok 2010/11.
Školský úrad

www.handlova.sk, vo vývesnej tabuli
pred MsÚ a na plagátových plochách
mesta. Rokovania poslaneckého
zboru sú verejné.

Mesto uspelo v ďalšom projekte
Začiatkom augusta mesto Handlová

obdržalo rozhodnutie o schválení
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaceho orgánu pre OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia.
Projekt „Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené
sociálnym vylúčením, s osobitým
zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej“ naplnil
hodnotiace a výberové kritériá.
Celkové oprávnené náklady projektu
75 894,83 eur, z toho schválená
výška NFP 72 100, 09 eur, mesto
Handlová sa bude spolupodieľať na
financovaní vo výške 3794, 74 €.
Projekt bude spustený od septembra
2010 a budú z neho hradené výdavky v súvislosti s terénnou sociálnou
prácou.
JP + DR

Novootvorené a zrušené
prevádzkarne v júli 2010

Novootvorené
• pekáreň, Ligetská 17
• predaj potravinárskeho tovaru,
predajný stánok – mestská tržnica
• predaj suvenírov, darčekových
predmetov a pukancov, predajný
stánok – mestská tržnica
• predaj šperkov a doplnkov
Swarovski, Námestie baníkov 28
Zrušené
• predaj dámskej a pánskej
konfekcie, Námestie baníkov 5,
Podnikateľský inkubátor

POĎAKOVANIE

Touto cestou by som chcel vyjadriť
poďakovanie pani primárke interného
oddelenia MUDr. Lenhartovej, ako
i celému zdravotníckemu personálu,
za príkladnú starostlivosť a milý
prístup počas mojej hospitalizácie.

Ján Vojtašek

