Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa
24. 5. 2021 (okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov)
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová, o 9.25 h a 14.10 h

Začalo sa s roznášaním rozhodnutí o výške daní a poplatkov. Zamestnanci
mesta Handlová budú približne do konca mája doručovať rozhodnutia do
vlastných rúk. Platby môžete realizovať v pokladniach na MsÚ, alebo
bezhotovostne prevodom na účet alebo v banke. Bezhotovostné platby sú
bezpečné a šetria čas. Platby nie je možné robiť doma pri prevzatí obálky od
zamestnanca mesta.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : oznamuje občanom,
že v utorok 25.5.2021 budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty
vodomerov na týchto uliciach:
Čs.armády, Ferka Nadáždyho, Liptovská, Mierové nám., Náhradné pole,
Potočná, Robotnícka, Štrajková, Zápotockého. Odčítači budú realizovať odpočet
vodomeru len u voľne prístupných šachtách.
Mesto Handlová vyhlasuje výberové konania na obsadenie miest referent/ka
strategického plánovania a cestovného ruchu mesta Handlová a
príslušníka mestskej polície mesta Handlová. Viac na stránke www.handlova.sk
kde v sekcii mestský úrad, zamestnanie nájdete aktuálne pracovné ponuky:
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. hľadá elektro údržbára. Pracovná
pozícia je na hlavný pracovný pomer, hrubý zárobok 850 eur. Podrobnosti na a
stránke Mestského bytového podniku Handlová, s.r.o. www.msbp-ha.sk alebo
na tel. čísle: 046/5475 937.
Mestský bytový podnik Handlová ponúka novú službu – upratovanie
spoločných priestorov v bytových domoch. Služba je spoplatnená vo výše 4
eurá/byt/mesačne. Objednávky na tel. čísle 0905 693 043. Viac na stránke
www.msbp-ha.sk
Mesto Handlová zisťuje záujem o očkovanie vakcínou Pfizer v meste
mobilným očkovacím tímom. Svoj záväzný záujem nahláste na adresu
ockovanie@handlova.sk alebo telefonicky na tel. číslo: 0915 874 998 do 28.
mája 2021. Tel. číslo bude dostupné v pracovné dni v čase od 8.00 h do 14.00 h.
Služba je určená pre všetkých obyvateľov mesta, ktorí nemôžu vycestovať na
očkovanie mimo mesta. Podľa záujmu bude mesto informovať o zriadení
očkovacieho miesta.

