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Tlačová správa Handlová 11. 3. 2020 
Samospráva zatvára niektoré mestské organizácie do odvolania a vyzýva 
obyvateľov: Obmedzte návštevy úradov a zachovajte pokoj  
 
Na základe zasadnutia krízového štábu ku prevencii šírenia koronavírusu COVID-19 
zo dňa 11.3.2020 mesto Handlová  pristupuje k uzavretiu mestských organizácií 

a odporúča obyvateľom nenavštevovať úrady. Úplné uzavretie mestských organizácií platí od 11.3.2020 
do odvolania a týka sa Domu kultúry mesta Handlová a Mestskej knižnice Handlová. 
 
Na základe zasadnutia krízového štábu z 11.3.2020 vedenie Handlovej vyzýva všetkých obyvateľov aby 
nenavštevovali mestské organizácie osobne a využívali elektronickú a emailovú komunikáciu. V prípade 
potreby termínovaných platieb daní a poplatkov mestu a mestským organizáciám (napr. MsBP 
Handlová, s.r.o.) odporúča obyvateľom realizovať bezhotovostné platby.  
 
Mestský úrad Handlová nebude mať zmenenú pracovnú dobu a žiada o maximálne možné 
obmedzenie osobných návštev úradu. 
Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. bude zabezpečovať všetky služby súvisiace s výkonom 
zimnej údržby a starostlivosťou o nakladanie s odpadmi v bežnom režime.  
Dom kultúry mesta Handlová je uzavretý, má otvorenú iba pokladňu v obmedzenom čase pre tých, 
ktorí  majú z dôvodu zrušených podujatí nárok na vrátenie vstupného a to: streda 11. marca: od 14.00 
do 18.00, štvrtok 12. marca: od 14.00 do 18.00, piatok 13. marca: od 14.00 do 18.00, sobota 14. marca: 
od 17.00 do 19.00, nedeľa 15. marca: ZATVORENÉ, pondelok 16. marca od 14.00 do 18.00 h. 
Vstupenky na presunuté podujatia zostanú v platnosti. V prípade, že záujemcom nový termín podujatia 
nevyhovuje, vstupenky môžu vrátiť v pokladni DK Handlová. Ak si vstupenku kúpili online a chcú ju 
vrátiť, je potrebné kontaktovať pokladňu 046/5475 439.  
Kino Baník nevysiela do odvolania na základe odporúčania Združenia prevádzkovateľov kín. 
Mestská knižnica je uzavretá úplne. Čitatelia, ktorí majú vypožičané knihy, ich v čase uzavretia 
knižnice nemusia vrátiť, pričom im nebude účtovaný žiadny sankčný poplatok. 
Podujatia v Asterion, n.o., vrátane individuálnych podujatí, sú zrušené do odvolania. (obchodné 
prevádzky ostávajú otvorené) 
Jazmín, n.o. funguje bez prerušenia so zvýšenými hygienickými opatreniami. 
Správa mestského cintorína, spoločnosť Parte s.r.o., prijala zvýšené hygienické opatrenia.  
Mestská polícia Handlová: 

 stretnutia s náčelníkom, ktoré boli verejnosti umožnené, sa rušia až do odvolania 
 pred návštevou útvaru MsP kontaktujte MsP telefonicky 
 príslušníci MsP na základe pokynov nadriadeného vyhodnotia, či je nutné, aby ste osobne prišli 

na útvar MsP alebo je postačujúce podnet prijať prostredníctvom telefonického rozhovoru 
 priestupky, ktoré MsP momentálne objasňuje formou spisu, budú až do odvolania pozastavené 

a lehota na spisoch  predlžená, nakoľko priestupok je možné prejednať do dvoch rokov  
 príslušníci MsP eliminujú osobný kontakt s priestupcami v uliciach, to však nebude znamenať, 

že zistené priestupky ostanú bez povšimnutia. Takého priestupky budú prejednané neskôr, keď 
pominú dôvody na ochranné opatrenia ohľadom šíriaceho sa ochorenia 

 ostatné protiprávne konania priestupcov, ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok či bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky budú riešené bezodkladne po nahlásení. 

 MsP Handlová žiada, aby obyvatelia obmedzili osobné návštevy útvaru a zvolili telefonickú 
komunikáciu na telefónnych číslach 0905 499 384, 046/ 5475 007  alebo písomne na 
marcel.janosik@handlova.sk. 

 
Úrad práce a sociálnych vecí prerušil vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších 
obecných služieb pre obec. Ostatných projektov zamestnanosti, t.j. dobrovoľníckej služby, 
absolventskej praxe absolventa školy a projektu Pomôž svojej obci (Zákon č. 5/2004 o službách 
zamestnanosti) sa prerušenie činnosti netýka. 


