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Tlačová správa Handlová 25.2.2020 
Volebné informácie z Handlovej. Došlo k zmene sídla jedného okrsku 
 
V Handlovej bolo k 24.2.2020 spolu 13 461 oprávnených voličov, ktorí sa 
môžu zúčastniť sobotných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 

(NR SR). Tento počet sa môže meniť aj v deň volieb. V 18 okrskoch v meste Handlová je 
spolu 156 členov okrskových komisií, ktorí zložili predpísaný sľub. Okrskom s najväčším 
počtom oprávnených voličov je okrsok č. 11 – Dom kultúry mesta Handlová, kde bolo 
k 24.2.2020 evidovaných 1822 oprávnených voličov a najmenším okrskom je okrsok č. 18 
– Dom kultúry Morovno (mestská časť) s 234 oprávnenými voličmi.  
 
V meste Handlová je evidovaných 147 žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia a spolu bolo 
k 24.2.2020 vydaných 329 hlasovacích lístkov. O hlasovací lístok môžu voliči požiadať 
v Handlovej do piatka 28.2.2020 do 14.00 h na MsÚ Handlová. 
 
V rámci volieb bolo mestu doručených spolu 350 tisíc hlasovacích lístkov, ktoré budú 
rozmiestnené do volebných okrskov.  
 
Hladký priebeh volieb budú zabezpečovať v meste traja šoféri, informácie k voľbám môžu 
získať obyvatelia na linke volebného dispečingu 046 519 25 11 v sobotu 29.2.2020 v čase 
od 7.00 h do 22.00 h, kde sa vystrieda 5 zamestnancov MsÚ. Na priebeh volieb v meste 
dohliada prednosta MsÚ Handlová, ktorého poverila primátorka mesta technicko- 
organizačným zabezpečením volieb. 
 
Zmeny v okrskoch pre voľby do NR SR 2020 
Volebný okrsok č. 17, ktorý bol v dome kultúry Nová Lehota (mestská časť) JE 
PRESŤAHOVANÝ do požiarnej zbrojnice, č. p. 166 (pri autobusovej zastávke), tak ako 
bolo uvedené v oznámeniach o konaní volieb. Budova Domu kultúry v Novej Lehote je 
v zlom technickom stave a pre zriadenie okrsku nevhodná. 
 
Menšia zmena nastala vo volebnom okrsku č.12. Ten je v budove MsBP s.r.o. tak ako po 
minulé roky, avšak je preťahovaný na 1. poschodie do zasadacej miestnosti MsBP, s.r.o. 
VSTUP do volebnej miestnosti  je cez hlavný vchod. Ostatné okrsky ostávajú tak, ako boli 
po minulé voľby. 
 
Ako požiadať o prenosnú volebnú schránku 
Všetci voliči, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov dostaviť do volebného okrsku 
v ktorom sú oprávnení voliť, môžu do stredy 26.2.2020 nahlásiť túto skutočnosť na tel. 
046 519 25 33 a požiadať o prenosnú volebnú schránku. Po tomto termíne je potrebné pri 
požiadavke na prenosnú volebnú schránku kontaktovať okrsok v deň volieb na telefónnom 
čísle okrsku zverejnenom na webovom sídle mesta. Tel. zoznam na okrsky platí iba počas 
volebného dňa, t.j. v sobotu 29. februára v čase od 7.00 h do 22.00 h. 
 
Zúčastnite sa volieb už túto sobotu 29. februára 2020 v čase od 7.00 h do 22.00 h. 


