
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 23.11. 2021 (okrem 
komerčných oznamov a smútočných oznamov) 
Čítala: Bc. Vanda Matiašková, 9.25 h a 14.10 h 

 
 
 
Z dôvodu účinnosti nového COVID automatu od 22. 11. 2021 a Vyhlášky č. 259 Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, mesto Handlová informuje, že služby na 
Mestskom úrade v Handlovej (MsÚ) budú poskytované v nasledovnom režime: 
Osobná návšteva na MsÚ je možná výlučne pre tieto služby: 
Matričný úrad: vybavenie pohrebov 
Overovanie listín. (Overovanie listín sa nebude vykonávať v domácom prostredí.) 
Vstup do budovy je možný s respirátorom a po dezinfekcii rúk pre očkovaní/prekonaní 
(OP). 
Pokladňa mesta nebude osobne dostupná, mesto ďakuje obyvateľom, že využijú 
bezhotovostné platby prevodom na účet a mladším obyvateľom za pomoc pri úhradách 
pre svojich seniorov.  
Ostatná agenda MsÚ bude vybavovaná do odvolania elektronicky alebo telefonicky 
V prípade potreby odovzdania listín, stačí tieto vhodiť do schránky na MsÚ Handlová, 
ktorá je dostupná 24 hodín denne a je kontrolovaná každý pracovný deň. 
 
Mesto Handlová informuje obyvateľov, že svoje návrhy k programu rokovania MsZ, 
ktoré sa bude konať 2. decembra od 14.00 cez aplikácu ZOOM, môžu zasielať 
elektronicky na adresu zastupitelstvo@handlova.sk alebo vhodiť do schránky 
umiestenej na budove mestského úradu do 26. novembra 2021 do 12.00 h. 
 
 

Mesto Handlová informuje, že vo štvrtok 25. novembra sa bude v Handlovej konať 
ďalšie nízkoprahové očkovanie v spolupráci s Intervenčným tímom Ministerstva  
zdravotníctva Slovenskej republiky (IT MZSR) a so Záchrannou zdravotnou službou SR.  
V čase od 10.00 – 12.00h očkovanie vakcínou Pfizer prvou druhou aj treťou dávkou 
pre tých, ktorí dostali sms od NCZI. Pri očkovaní je potrebné sa touto sms preukázať.  
V čase od 12.00 – 15.00h očkovanie 1 dávkovou vakcínou Johnson&Johnson  
Mesto žiada obyvateľov, ktorí majú záujem o očkovanie o trpezlivosť pri vybavovaní 

registrácie na mieste očkovania v deň očkovania. Ďakujeme! 
 
Smútočné oznamy 3x 
Komerčný oznam 2x 
 

 
  


