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Primátorka mesta, Silvia Grúberová, zvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta 
Handlová na dnes 28. októbra o 14.00 h do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová. Rokovanie sa bude konať prezenčnou formou v režime OTP podľa 
platného COVID automatu, t.j. v stup do rokovacej miestnosti je možný pre 
očkovaných, testovaných a po prekonaní COVID-19, v rokovacej miestnosti je 
povinný respirátor počas celého rokovania a zoznam účastníkov je povinný. 
Rokovanie mestského zastupiteľstva bude vysielané online na YouTube kanáli 
Regionálnej televízie Prievidza. 
 
Mestský futbalový klub pozýva svojich fanúšikov na  zápas A- mužstva MFK 
Baník Handlová,  ktorý sa uskutoční v sobotu 30. októbra 2021 o 14.00 hod. na 
futbalovom štadióne v Handlovej. Stretnú sa mužstvá: MFK Baník Handlová – TJ 
Vápeč Horná Poruba. 
 
Mesto Handlová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 
riaditeľky/riaditeľa Centra voľného času. Kvalifikačné predpoklady a 
iné požiadavky na obsadenie pracovného miesta nájdete na www.handlova .sk 
a na úradnej tabuli mesta. Písomné žiadosti s požadovanými dokumentmi je 
potrebné doručiť do 15. novembra 2021. Termín výberového konania bude 
písomne oznámený príslušnou radou školy.   
 
Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť oznamuje, že v utorok 2. 
novembra 2021 v čase od 8.00 s predpokladaným termínom ukončenia prác do 
17.30 h bude z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej 
siete prerušená dodávka elektrickej energie v mestskej časti Morovno, na Ul. 
Prievidzská 1 a na Remäte, číslo 41 a 876. 
 
Mestská polícia Handlová žiada obyvateľov, aby počas sviatku Všetkých svätých 
a Pamiatky zosnulých, kedy sa predpokladá vyššia koncentrácia vozidiel pri 
parkovaní, zvážili miesto na bezpečné a ohľaduplné zaparkovanie na verejných 
parkoviskách. Príslušníci Mestskej polície ďakujú za  rešpektovanie pokynov 
v okolí mestského cintorína, kde budú vykonávať počas sviatkov stálu hliadkovú 
službu. 
 
Mestská polícia Handlová upozorňuje hlavne seniorov, aby boli ostražití a 
neponechávali si svoje osobné veci bez dohľadu na lavičkách či v ich blízkosti ,  
dávali si pozor na vymyslené ľútostivé príbehy, ktoré podvodníci využívajú na 
vylákanie finančnej hotovosti. V prípade, že sa s takýmto podozrivým konaním 
stretnú, je potrebné ihneď kontaktovať Mestskú políciu Handlová na tel. 0905 
499 384. 


