
  
 
 
 

 
Primátorka mesta Handlová 

 
na základe záverov zasadnutia krízového štábu mesta Handlová zo dňa 13.03.2020 v súvislosti so šírením 
nového koronavírusu COVID-19 a odporučeniami vyšších štátnych orgánov ako aj rozhodnutí Ústredného 
krízového štábu SR vydáva tento                                                  
 
 

Príkaz primátorky mesta číslo 4/2020 
OPATRENIA NA VYBAVENIE STRÁNOK MESTSKÉHO ÚRADU OD 16.03.2020 

A ZRIADENIE MIMORIADNYCH TELEFONICKÝCH LINIEK PRE SENIOROV Z DÔVODU 

POMOCI A PREVENCIE POČAS OBDOBIA ŠÍRENIA COVID-19.  
 
 

1. Organizácia práce oddelení Mestského úradu v Handlovej (MsÚ) 
 

Pondelok 16.03.2020  
 

 od 07.00 h – 09.00 h je MsÚ pre verejnosť fyzicky uzavretý. 
 od 09.00 h – 12.00 h je MsÚ pre verejnosť fyzicky otvorený s tým, že platia tieto pravidlá: 

 
1. Vybavujú sa iba neodkladné úradné záležitosti.  
2. Informátor zváži, či je osobná návšteva občana nevyhnutná. 
3. Informátor povolí vstup na jednotlivé oddelenia MsÚ v jednom čase iba jednému občanovi. 
4. Informátor môže regulovať počet občanov, vstupujúcich do priestorov MsÚ. 
5. Každý občan, ktorý navštívi priestory úradu, sa zapíše do knihy návštev. 

 
 od 12.00 h –16.00 h je MsÚ pre verejnosť fyzicky uzavretý. 

 
Od utorka 17.03.2020 až do odvolania je MsÚ pre verejnosť fyzicky uzavretý. Zamestnanci MsÚ budú 
naďalej pracovať v normálnom pracovnom režime a služby obyvateľom budú poskytovať prostredníctvom 
telefonickej a e-mailovej komunikácie. Občania pri vybavovaní neodkladných záležitostí môžu kontaktovať 
tieto oddelenia počas bežnej pracovnej doby, t.j.: Pondelok 7.00 - 16.00 h, Utorok 7.00 - 15.00 h, Streda 
8.00 - 16.00 h, Štvrtok 7.00 - 15.00 h, Piatok  7.00 - 14.00 h. Zamestnanec posúdi formu a čas vybavenia 
úradnej záležitosti.  

 

Oddelenie Telefonický 
kontakt  

E-mailový kontakt 

Prvý kontakt (informátor) 046 / 519 25 11 info@handlova.sk 
Matrika 046 / 519 25 24 - 
Dane a poplatky 046 / 519 25 16 - 
Overovanie listín 046 / 519 25 49 - 
Pokladňa 046 / 519 25 23  - 
Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a ochrany ŽP 046 / 519 25 13 - 
Oddelenie komunikácie a marketingu 046 / 519 25 36  handlova@handlova.sk 
Handlovský hlas (mestský dvojtýždenník) 046 / 519 25 39 handlovsky.hlas@handlova.sk 
Sociálne oddelenie 046 / 5475 351 socialne@handlova.sk 
Sekretariát primátorky, viceprimátora 
a prednostu 

046 / 519 25 35 sekretariat@handlova.sk 
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2. Zriadenie mimoriadnych telefonických liniek pre seniorov  
 
 Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v Slovenskej republike, primátorka mesta zriaďuje 2 (dve) 

telefonické linky pre seniorov v Handlovej.  
 

 Primátorka mesta poveruje PhDr. Veroniku Cagáňovú a Mgr. Zuzanu Šalátekovú poskytovať poradenstvo, 
pomoc a usmernenia pre seniorov od pondelka 16.03.2020 až do odvolania prostredníctvom telefonických 
kontaktov:  

 
PhDr. Veronika Cagáňová  0918 325 883 
Mgr. Zuzana Šaláteková 0918 325 880 

 
V platnosti ostáva Príkaz primátorky mesta číslo 1/2020 platný od 09.03.2020 až do odvolania s odhadovaným 
predbežným termínom ukončenia 31.03.2020. 
 
V platnosti ostáva Príkaz primátorky mesta číslo 2/2020 - Opatrenia na vybavenie stránok mestského 
úradu a mestských organizácií z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 v časti Organizácia obradov, platný od 
13.3.2020 do odvolania. 
 
V platnosti ostáva Príkaz primátorky mesta číslo 3/2020 - Opatrenia týkajúce sa detských ihrísk a športovísk 
na území mesta Handlová z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 platný od 13.3.2020 do odvolania. 

 
Príkaz primátorky mesta číslo 4/2020 - Opatrenia na vybavenie stránok mestského úradu od 16.03.2020 
a zriadenie mimoriadnych telefonických liniek pre seniorov z dôvodu pomoci a prevencie počas obdobia 
šírenia COVID-19 platí do odvolania.  
 

 
 

 
                                                                                                              Mgr. Silvia Grúberová, v.r. 

                                                                                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


