
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 
12. 5. 2021 (okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov) 
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová, o 9.25 h a 14.10 h 
 

Mesto Handlová oznamuje aktuálne výberové konania na pracovné pozície 
 
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. hľadá vhodného uchádzača na 
obsadenie pracovného miesta elektro údržba, kontrola a údržba 
výťahov.  Podrobnosti k pracovnej pozícií na hlavný pracovný pomer nájdete na 
stránke Mestského bytového podniku Handlová, s.r.o. www.msbp-ha.sk alebo 
na tel. čísle: 046/5475 937. Predpokladaný plat v hrubom je 850 eur. 
 
Mesto Handlová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent/ka 
strategického plánovania a cestovného ruchu mesta Handlová. Podmienky 
výberového konania na hlavný pracovný nájdete na www.handlova.sk a 
Dokumenty k výberovému konaniu je potrebné doručiť na adresu mesta 
najneskôr do 28.05.2021 do 14. 00 h.   
 
Mesto Handlová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta 
príslušníka mestskej polície mesta Handlová. Podmienky výberového konania 
na hlavný pracovný nájdete na www.handlova.sk a dokumenty k výberovému 
konaniu je potrebné doručiť na adresu mesta najneskôr do 02. júna 2021 do 16. 
00 h.    
 
Viac o výberových konaniach nájdete webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v sekcii Mestský úrad Zamestnanie - výberové konania. 
 
Mesto Handlová informuje, že od 10. mája 2021 je spustená bezplatná 
prevádzka verejných toaliet na prízemí Domu kultúry mesta Handlová, 
Námestie baníkov 3 v čase pondelok až piatok od 8.00h do 17.00h a v sobotu 
od 8.00 h do 12.00 h. Pre vstup do verejných toaliet je potrebné si vypýtať 
žetón na vrátnici Domu kultúry. 
 
Mesto Handlová informuje, že sčítanie obyvateľov 2021 pokračuje 
asistovaným sčítaním za pomoci sčítacích asistentov. Obyvatelia, ktorí sa 
nestihli do konca apríla 2021 sčítať sami elektronicky, môžu využiť na sčítanie 
dve kontaktné miesta a to v budove MsÚ Handlová v pondelok až piatok od 
9.00 h do 15.00 h a v Mestskej knižnici Handlová v pondelok až piatok od 9  do 
16.00 h. Obyvatelia môžu využiť tiež službu mobilného asistenta sčítania a 
objednať sa na infolinke pre sčítanie obyvateľov:  0905 862 210. Mobilný sčítací 
asistent zavolá naspäť, predstaví sa a dohodne si s občanmi presný čas a dátum 
návštevy. Mesto dáva do pozornosti, že sčítací asistent môže obyvateľov 
navštíviť výlučne na objednávku. 
 


