Tlačová správa, Handlová, 15.1.2019
S príchodom nového roka samosprávy bilancujú rok predchádzajúci.
V meste Handlová k hodnoteniu roka predchádzajúceho patrí aj
štatistika vývoja počtu obyvateľov. Handlová mala k 1. januáru 2019
spolu 16 872 obyvateľov. Ich počet tak v priebehu minulého roka klesol
o 124 obyvateľov.

Handlová mala k 1. januáru 2019 spolu 16 872 obyvateľov. K 1. januáru 2018 bolo
Handlovčanov 16 996, takže počet obyvateľov v priebehu minulého roka klesol o 124
obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov bolo k 1. januáru 2019 štatisticky
evidovaných 8556 mužov a 8316 žien. V priebehu minulého roka sa ženám s trvalým
pobytom v Handlovej narodilo 140 detí, čo je oproti roku 2018 o 9 malých
Handlovčanov menej. Viac bolo chlapcov, a to 75, dievčat prišlo na svet 65. Matrika
zaznamenala 185 úmrtí, z toho bolo 105 mužov a 80 žien. Do Handlovej sa v
priebehu minulého roka podľa štatistiky prisťahovalo 180 ľudí, čo je oproti minulému
roku nárast, pretože v roku 2018 sa prisťahovalo 163 osôb. Z mesta sa odsťahovalo
259 obyvateľov, a to 126 mužov a 133 žien.
Počet obyvateľov všetkých miest na Slovensku podľa štatistík klesá, v porovnaní
s inými mestami je na tom Handlová zatiaľ relatívne dobre. V roku 2018 uzavrelo
v Handlovej manželstvo 69 párov, čo je o dva sobáše menej ako v roku 2017. V roku
2018 samospráva mesta Handlová vyplácala matkám príspevok pri narodení dieťaťa
vo výške 70 Eur. Do konca roka 2018 bol tento príspevok vyplatený celkom 113
deťom, čo predstavuje sumu 7 910 Eur, ktorú samospráva mesta aj vyplatila. Výzva
na uplatnenie príspevku bola odoslaná do konca roka ešte matkám 27 detí, ktoré si
zatiaľ príspevok vo výške 70 Eur neprevzali. Nové projekty, ktoré sú v Handlovej
rozbehnuté týkajúce sa napríklad zvýšenia kapacity materskej školy, rekonštrukcia
plavárne a letného kúpaliska, renovácie a budovanie športovísk, sú nielen výzvou,
ale aj znakom, že Handlová nestagnuje vo svojom ďalšom rozvoji.
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