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MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANDLOVÁ 
zápisnica z 8. zasadnutia, konanom dňa 31.októbra 2019 

 
Dátum a  miesto rokovania : 

- 31.10.2019, MsÚ Handlová 
 
  Vedenie rokovania :  
-  Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta  
 

Prítomní :  
- podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice  
 

Počet prítomných poslancov MsZ  : 
-        poslancov 13 (v úvode rokovania ) z celkového počtu 19 tj. Mestské zastupiteľstvo  
 je uznášania schopné 
- ospravedlnení: Ing. Podoba, p.Klas, Mgr. Arvay, Ing. Litva 
- neskorší príchod: Mgr. Jonasová, Bc.Orthová 
 

Overovatelia: 
- Marcela Šimonová 
- JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. 
 

Menovaná zapisovateľka:  
- Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ 
 
- Menovaná skrutátorka:  

Mgr. Jana Paulínyová 
 
 

 PROGRAM: 
1. Otvorenie 

 Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta   
 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ  
 

  3. Nakladanie s majetkom mesta   
Predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona 
Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ 

 
      4.  Návrh na zverenie majetku mesta rozpočtovým organizáciám  

  Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ  
 
  5. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020  
  Predkladá: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta  MsÚ  
 

  6.  Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2018/2019 
    Predkladá: písomne – Adriana Janíková, zástupkyňa primátora DaMP 
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  7. Navýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o. s vkladom 

dielne a sociálneho  zariadenia na Ul. pekárska č. 12  
 Predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti   
   

8. A/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie 
od 06/2019  
B /Zmena Rokovacieho poriadku Bytovej rady mesta Handlová  

  Predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti   
 
  9.    Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách 
 Predkladá:  písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta 
 
10.  Informácia o zmene člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta   

Handlová  
   Predkladá: ústne  – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta    
 

         11.  Informácia o zmene člena Dozornej rady spoločnosti HATER – Handlová  
s.r.o. 

   Predkladá: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 

     12. Návrh na čerpanie prekleňovacieho úverového rámca na financovanie 
projektov z Európskej únie 

 Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ 
 

         13.   Rôzne  
A/   Informácia o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci         

konania o preskúmanie úkonov- zadávanie koncesie na služby na predmet 
zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“.  

           Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ  
   

B/    Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ     
   Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 
  C/    Informácia o schválení projektu „Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska 

cesta“ 
 Predkladá: písomne – Ing. Peter Cagáň, poverený vedením oddelenia mestských 

projektov 
 

   14. Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych 
dní za rok 2019 

   Predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana 
Paulinyová, vedúca kancelárie primátorky mesta 

 
            15.   Diskusia 

              16.   Interpelácia 
        17.  Záver 
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Otvorenie, Program rokovania, Zloženie návrhovej komisie: 
 

           Schvaľovanie programu rokovania:  
Predložený program dnešného zasadnutia MsZ bol poslancami MsZ schválený 
jednohlasne bez výhrad (hlasovalo poslancov 13 ZA) z celkového počtu 19.   

  
UZNESENIE MsZ 26.09.2019: 

 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh programu 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,   
predložený Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta, bez výhrad. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Program 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová podľa 
návrhu Mgr. Silvie Grúberovej, primátorky mesta, v predloženom rozsahu. 

 
UZNESENIE MsZ 26.09.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie, predložený Ing. Radoslavom 
Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 

 

MsZ SCHVAĽUJE:  
Zloženie návrhovej komisie podľa návrhu primátorky mesta tj.: 

- Mgr. Jozef Juríček 
- p.Danica Baranovičová 
- p.Lina Gregor 
 

 HLASOVANIE  :  
 ZA      :   11 z prítomných poslancov t.j.13 
 PROTI      :   nikto z prítomných poslancov  

  ZDRŽAL SA     :   2 (p.Gregor, p. Baranovičová) z prítomných poslancov 
 

 K bodu 2/ 
 Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ 

Úvodom tohto bodu bolo odovzdané slovo prednostovi Okresného úradu v Prievidzi, 
ktorý informoval o zmene sídla okresného úradu – bývala budova Titaniku (v centre 
mesta, pri Priore ) Dva odbory sú presťahované a do konca februára 2020 plánujú s 
presťahovaním aj  ostatných odborov. Deklaroval vyriešenie všetkých omeškaných 
veci na katastrálnom odbore. 
 

 Otázky poslancov: 
Zástupca primátorky mesta reagoval na  komentár p. poslanca Uríčeka z MsZ 
15.08.2019, ktorým bolo uvedené, že dlhšie obdobie sleduje INEKO a podľa jeho 
vyjadrení je hospodárenie mesta Handlová na úrovni 5,1 zo 6, t.j výborné finančné zdravie. 
Zástupca primátorky mesta skonštatoval a vysvetlil na tomto príklade, že priemerné čísla sú 
často zavádzajúce, a preto by sa na ne mali aj tak pozerať. Ďalej dodal, že problemom 
nášho mesta nie je priemerné hodnotenie finančného zdravia, ale konkrétne ukazovatele 
okamžitej a pohotovej likvidity. V týchto ukazovateľoch je Handlová na 136., resp 137. 
mieste zo 140 hodnotených miest Slovenska a tieto ukazovatele sú pre naše mesto 
najväčším problémom. 
 

P. poslankyňou Baranovičovou bol predložený podnet občanov mesta týkajúci sa 
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žiadosti o vymedzenie parkovacích miest na Lipovej ulici. Referentom výstavby 
odznela informácia, že predmetná ulica sa zjednosmernila práve z dôvodu 
parkovania áut. Oddelenie výstavby analyzuje lokality, ulice avšak ďalším dôležitým 
faktorom je vysporiadanie pozemkov, a s tým súvisiacie finančné prostriedky. 
Konštatoval situáciu s parkovacími miestami ako nedostačujúcu ( pre info: na jeden 
byt vychádza 0,3 parkovacieho miesta). P. poslanec Daubner k vyššie uvedenému 
dodal, že problém parkovania na Lipovej ulici nie je v čiarovaní ale v šírke 
komunikácie. Odporúčil do budúcnosti vyvolať rokovanie s baňami. Na obdobné 
problémy poukázal na Mierovom námestí. 

 
   K bodu 3/  
   Nakladanie s majetkom mesta 

Predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona 
Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ 

 
1. Vladislav Chudík a manželka Lenka, obaja trvalý pobyt Handlová, 1. mája 

259/14  
Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Handlová slúžiacich 
ako bočný prístup na pozemok v jeho vlastníctve a priľahlá záhrada. Žiadatelia 
nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na predmetné pozemky. 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 
odporučila predaj pozemkov žiadateľom podmienený ťarchou pre vstup na 
pozemok v rámci nevyhnutnej údržby susedných nehnuteľností (Stredoslovenská 
distribučná, a.s. a vlastníci garáží). 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila 
predaj za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom navýšenú o neplatené 
nájomné za užívanie pozemkov od nadobudnutia vlastníctva stavby rodinného 
domu za podmienky, že k predaju predmetných pozemkov dajú súhlas aj vlastníci 
susediacich nehnuteľností a v ich prospech sa zriadi vecné bremeno spočívajúce 
v práve vstupu na pozemky za účelom nevyhnutnej opravy a údržby susedných 
nehnuteľností. 
Mestská rada odporučila MsZ predaj pozemkov v k.ú. Handlovádo bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom navýšenú o neplatené nájomné za užívanie pozemkov od roku 2014  
s podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu na 
pozemky v súvislosti s nevyhnutnou opravou a údržbou priamo susediacich 
nehnuteľností,v predloženom rozsahu. 
MsZ na zasadnutí 26.09.2019 schválilo zámer mesta predať majetok mesta 
a spôsob prevodu vlastníctva pozemkov 

 

 DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 

 
UZNESENIE MsZ 31.10. 2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

a) Žiadosť Vladislava Chudíka a manželky Lenky, obaja trvalý pobyt Handlová,1. 
mája 259/14 o kúpu nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Handlová vo vlastníctve 
mesta Handlová vytvorených geometrickým plánom č. 61/2019 vyhotoveným 
GEOREAL Handlová dňa 24.07.2019, a to parcela C-KN č. 2270/11 – zastavaná 
plocha o výmere 66 m2, parcela C-KN č. 2270/10 – zastavaná plocha o výmere 11 
m2, parcela C-KN č. 2270/4 – zastavaná plocha o výmere 5 m2, parcela C-KN č. 
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2278/5 – záhrada o výmere 7 m2 a parcela C-KN č. 2278/19 – záhrada o výmere 8 
m2, spolu v rozsahu výmery 97 m2 z dôvodu ich užívania na účel záhrady priľahlej 
k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a návrh na zriadenie vecného bremena k 
pozemkom parcela C-KN č. 2270/10 a parcela C-KN č. 2278/5 v k.ú. Handlová v 
prospech vlastníkov stavieb garáží súp. č. 2643, súp. č. 2644, súp. č. 2645 a súp. 
č. 2646 spočívajúceho v práve vstupu a prechodu cez predmetné pozemky v 
súvislosti s nevyhnutnou opravou a údržbou uvedených stavieb, predloženú Ing. 
Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a 
podnikateľskej činnosti. 

 
  b) Informáciu, že dňa 09.10.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 

zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, za účelom majetkovoprávneho usporiadania užívania 
záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa. 

 
  MsZ SCHVAĽUJE: 

Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Handlová 
podľa geometrického plánu č. 61/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 
24.07.2019, a to parcela C-KN č. 2270/11 – zastavaná plocha o výmere 66 m2, 
parcela C-KN č. 2270/10 – zastavaná plocha o výmere 11 m2, parcela C-KN č. 
2270/4 – zastavaná plocha o výmere 5 m2, parcela C-KN č. 2278/5 – záhrada o 
výmere 7 m2 a parcela C-KN č. 2278/19 – záhrada o výmere 8 m2 v prospech 
Vladislav Chudík a manželka Lenka, obaja trvalý pobyt Handlová, 1. mája 259/14  
za kúpnu cenu vo výške 1 955,07 € podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel záhrady priľahlej k 
nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov a zriadenie vecného bremena k pozemkom parcela C-KN č. 2270/10 a 
parcela C-KN č. 2278/5 v k.ú. Handlová v prospech vlastníkov stavieb garáží súp. 
č. 2643, súp. č. 2644, súp. č. 2645 a súp. č. 2646 spočívajúceho v práve vstupu a 
prechodu cez predmetné pozemky v súvislosti s nevyhnutnou opravou a údržbou 
uvedených stavieb, v predloženom rozsahu.  
 
HLASOVANIE   :  
ZA       :    všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI                :   nikto z prítomných  poslancov  
ZDRŽAL SA      :    nikto z prítomných poslancov 

 
2. Ervín Baján a manželka Katarína, obaja trvalý pobyt Prievidza, Jégého 878/6 

Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemku v k.ú. Handlová z dôvodu, že 
časť pozemku je zastavaná prístavbou k rodinnému domu vo vlastníctve 
žiadateľov. V súčasnosti pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy s mestom 
od 05.02.2009  
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 
odporučila predaj pozemku žiadateľom. 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila 
predaj pozemku za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. Vzhľadom na 
skutočnosť, že podľa geometrického zamerania sú stavbou zabraté len 3 m2 
predávaného pozemku, navrhujeme ho predávať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
Mestská rada odporučila predaj do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
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v podiele 1/1 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
Mestské zastupiteľstvo 26.09.2019 schválilo zámer mesta Handlová predať 
majetok  
a spôsob prevodu vlastníctva pozemkov.  

 
 DISKUSIA:  

 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
 

UZNESENIE MsZ 31.10 2019:   
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

a) Žiadosť Ervína Bajána a manželky Kataríny, obaja trvalý pobyt Prievidza, Jégého 
878/6 o kúpu nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Handlová vo vlastníctve mesta 
Handlová podľa geometrického plánu č. 44/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová 
dňa 04.06.2019, 
a to z parcely C-KN č. 2836/2 – orná pôda o výmere 90 m2 diel 4) o výmere 3 m2 na 
vytvorenie parcely C-KN č. 2834/2 – zastavaná plocha o výmere 98 m2 a parcela C-
KN č. 2836/2 – orná pôda o výmere 87 m2 z dôvodu ich užívania na základe 
nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v ich 
vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, 
majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 
 

 b) Informáciu, že dňa 09.10.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, za účelom majetkovoprávneho usporiadania užívania 
záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Handlová podľa 
geometrického plánu č. 44/2019 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 04.06.2019,  
a to z parcely C-KN č. 2836/2 – orná pôda o výmere 90 m2 diel 4) o výmere 3 m2 na 
vytvorenie parcely C-KN č. 2834/2 – zastavaná plocha o výmere 98 m2 a parcela C-
KN č. 2836/2 – orná pôda o výmere 87 m2 v prospech Ervín Baján a manželka 
Katarína, obaja trvalý pobyt Prievidza, Jégého 878/6 za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom vo výške 11,45 €/m2, t.j. 1 030,50 € podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe 
nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom 
rozsahu. 

 
 HLASOVANIE :  
 ZA                    :     všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
 PROTI              :    nikto z prítomných  poslancov  
 ZDRŽAL SA     :    nikto z prítomných poslancov 

  
3. Štefan Straka a manželka Júlia, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 89 

Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemku v k.ú. Nová Lehota. Predmetný 
pozemok tvorí záhradu priľahlú k pozemkom a stavbe rodinného domu 
vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy 
s mestom od roku 1996.  
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po 
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prerokovaní predloženej žiadosti odporučila predaj pozemku žiadateľom. 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila 
predaj pozemku za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

  Mestská rada odporučila predaj pozemku na účel záhrady priľahlej k rodinnému 
domu. 
Mestské zastupiteľstvo 26.09.2019 schvalilo zámer mesta Handlová predať 
majetok a spôsob prevodu vlastníctva pozemku . 

  
 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie 

pripomienky. 
  

  UZNESENIE MsZ 31.10 2019:            
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

a)    Žiadosť Štefana Straku a manželky Júlie, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota 
89 o kúpu nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Nová Lehota vo vlastníctve mesta 
Handlová zapísaného na liste vlastníctva č. 1, a to parcela C-KN č. 396/1 – záhrada 
o výmere 197 m2 z dôvodu jeho užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na 
účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou 
Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 

 
b)    Informáciu, že dňa 09.10.2019 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 

zverejnený zámer mesta predať majetok podľa písmena a) tohto bodu z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, za účelom majetkovoprávneho usporiadania užívania 
záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Predaj prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Nová Lehota, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1, a to parcela C-KN č. 396/1 – záhrada o výmere 197 
m2 v prospech Štefan Straka a manželka Júlia, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová 
Lehota 89 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 8,50 €/m2, t.j. 1 
674,50 € podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z 
dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k 
nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o 
ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v 
predloženom rozsahu. 

 
 HLASOVANIE :  
 ZA                    :    všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
 PROTI              :    nikto z prítomných  poslancov  
 ZDRŽAL SA     :    nikto z prítomných poslancov 

 
4. Mgr. Ivan Gašparovič a manželka Alexandra, obaja trvalý pobyt Handlová, 

Sadová 3985/11 
Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku v k.ú.za účelom výstavby 
garáže pre osobné automobily. Predmetný pozemok je priľahlý k pozemkom 
a stavbe rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov a tvorí prístup k nim. Na 
pozemok nemajú žiadatelia uzavretú nájomnú zmluvu.  
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 
odporučila predaj časti pozemku žiadateľom s návrhom oddeleniu daní, majetku 
mesta a podnikateľskej činnosti, osloviť všetkých vlastníkov rodinných domov na 
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odkúpenie priľahlého pozemku od ulice Sadová k ich nehnuteľnostiam. 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila 
predaj časti pozemku za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom navýšenú 
o neplatené nájomné za užívanie pozemku od nadobudnutia vlastníctva stavby 
rodinného domu. 
Mestská rada odporučila predaj časti pozemku do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom navýšenú o neplatené nájomné za užívanie pozemku od roku 2005. 

 
DISKUSIA:  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 
 

  UZNESENIE MsZ 31.10 2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Žiadosť Mgr. Ivana Gašparoviča a manželky Alexandry, obaja trvalý pobyt Handlová, 
Sadová 3985/11 o kúpu nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Handlová vo vlastníctve 
mesta Handlová podľa geometrického plánu č. 17/2018 vyhotoveného GEOMAP 
Prievidza, s.r.o. dňa 19.01.2018, a to z parcely C-KN č. 4827/24 – orná pôda o 
výmere 672 m2 diel 2) o výmere 98 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 4827/33 – orná 
pôda o výmere 98 m2 z dôvodu ich užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich 
vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, 
majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 

 
MsZ  SCHVAĽUJE: 

a) Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť pozemok v 
k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 17/2018 vyhotoveného GEOMAP 
Prievidza, s.r.o. dňa 19.01.2018, a to z parcely C-KN č. 4827/24 – orná pôda o 
výmere 672 m2 diel 2) o výmere 98 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 4827/33 – orná 
pôda o výmere 98 m2 v prospech Mgr. Ivan Gašparovič a manželka Alexandra, obaja 
trvalý pobyt Handlová, Sadová 3985/11 z dôvodu jeho užívania na účel prístupu k 
nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa za kúpnu cenu  stanovenú znaleckým 
posudkom vo výške 15,91 €/m2, t.j. 1 559,18 €. 

 
  HLASOVANIE   :  
  ZA       :   všetci prítomných poslancov t.j. 15 
  PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 
 

b) Spôsob prevodu vlastníctva pozemkov podľa geometrického plánu č. 17/2018 
vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o. dňa 19.01.2018, a to z parcely C-KN č. 
4827/24 – orná pôda o výmere 672 m2 diel 2) o výmere 98 m2 na vytvorenie parcely 
C-KN č. 4827/33 – orná pôda o výmere 98 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel prístupu k 
nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o 
ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
v predloženom rozsahu. 
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  HLASOVANIE   :  
  ZA       :   všetci prítomných poslancov t.j. 15 
  PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 

 
5.       Radko Marget a manželka Elena, obaja trvalý pobyt Handlová, Pekárska č. 23 

  Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Handlová. Pozemky 
bezprostredne susedia s pozemkami a stavbou rodinného domu vo vlastníctve 
žiadateľa a tvoria prístup k nim. Žiadatelia nemajú na pozemky uzavretú nájomnú 
zmluvu. 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 
odporučili predaj pozemkov.  
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučili 
predaj pozemkov v k.ú. Handlová v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom navýšenú o neplatené nájomné za užívanie pozemkov od 
nadobudnutia vlastníctva stavby rodinného domu. 
Mestská rada odporučila schváliť predaj pozemkov v k.ú. Handlová do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom navýšenú o neplatené nájomné za užívanie pozemkov od 
roku 2013. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že časť predávaného pozemku, slúži ako prístup 
k stavbe rodinného domu súp. č. 728 vo vlastníctve Milana Bielescha, je v návrhu 
uznesenia MsZ uvedené zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka 
predmetnej stavby ako právo prechodu. 

  
 DISKUSIA:  

 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 
 
  UZNESENIE MsZ 31.10. 2019:     

MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Žiadosť Radka Margeta a manželky Eleny, obaja trvalý pobyt Handlová, Pekárska 
č. 23 o kúpu nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Handlová vo vlastníctve mesta 
Handlová podľa geometrického plánu č. 26B/2019 vyhotoveného GEOREAL 
Handlová dňa 16.07.2019, a to parcela C-KN č. 2613/2 – zastavaná plocha o 
výmere 20 m2 a parcela C-KN č. 2620/7 – ostatná plocha o výmere 90 m2, z 
dôvodu ich užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a návrh 
na zriadenie vecného bremena k týmto pozemkom v prospech vlastníka stavby 
súp. č.728 spočívajúceho v práve vstupu a prechodu cez predmetné pozemky, 
predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta 
a podnikateľskej činnosti. 

 
MsZ  SCHVAĽUJE: 

a) Zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti pozemky v 
k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 26B/2019 vyhotoveného GEOREAL 
Handlová dňa 16.07.2019, a to parcela C-KN č. 2613/2 – zastavaná plocha o výmere 
20 m2 a parcela C-KN č. 2620/7 – ostatná plocha o výmere 90 m2 v prospech Radko 
Marget a manželka Elena, obaja trvalý pobyt Handlová, Pekárska 23 z dôvodu ich 
užívania na účel prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa za kúpnu 
cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 1 399,40 € a zriadiť vecné bremeno 
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k uvedeným pozemkom v prospech vlastníka stavby súp. č. 728 spočívajúceho v 
práve vstupu a prechodu cez predmetné pozemky. 

  
 HLASOVANIE   :  

   ZA       :   všeci z prítomných poslancov t.j. 15 
   PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 

 
   b) Spôsob prevodu vlastníctva pozemku zapísaného na liste vlastníctva č.1, a to 

parcela C-KN č. 396/1 – záhrada o výmere 197 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe 
nájomnej zmluvy s mestom na účel záhrady priľahlej k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve nadobúdateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v 
predloženom rozsahu. 

 
 HLASOVANIE   :  
 ZA       :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
 PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 

 
6. Slavomír Králik a manželka Renáta, obaja trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 

19/15 
Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku zastavaná plocha o 
výmere 22 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 6 m2. Predmetný pozemok je 
zastavaný stavbou murovanej garáže vo vlastníctve žiadateľov. Zvyšná časť  
zastavaného pozemku je vo vlastníctve SR – Slovenský pozemkový fond. Nakoľko 
žiadateľ už uzavrel s nimi kúpnu zmluvu, predkladáme na schválenie predaj 
pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 
odporučila predaj časti pozemku žiadateľom. 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila 
predaj časti pozemku v prospech žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom navýšenú o neplatené nájomné za užívanie pozemku od nadobudnutia 
vlastníctva stavby garáže. 
Mestská rada odporučila predaj časti pozemku v prospech do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom navýšenú o neplatené nájomné za užívanie pozemku od nadobudnutia 
vlastníctva stavby garáže, v predloženom rozsahu. 
Kúpna cena uvedená v návrhu uznesenia pozostáva zo všeobecnej hodnoty 
pozemku stanovenej znaleckým posudkom vo výške 21,82 €/m2, t.j.130,92 € a je 
navýšená o neplatené nájomné za užívanie predávaného pozemku od 
nadobudnutia vlastníctva stavby garáže vo výške 65,00 €. 

 
  DISKUSIA:  
  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 

  
UZNESENIE MsZ 31.10.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Žiadosť Slavomíra Králika a manželky Renáty, obaja trvalý pobyt Handlová, 
Prievidzská 19/15 o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C-KN č. 952 – 
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zastavaná plocha  
o výmere 22 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery 6 m2 z dôvodu, že pozemok je 
zastavaný stavbou v ich vlastníctve, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, 
referentom oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Handlová podľa 
geometrického plánu č. 31620205-338/96 vyhotoveného GEOSLUŽBA, v.o.s. 
Prievidza dňa 24.06.1996, a to z parcely E-KN č. 6406/1 – trvalý trávny porast o 
výmere 5973 m2 diel 1) o výmere 6 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 952 – 
zastavaná plocha o výmere 22 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa v prospech Slavomír Králik a manželka Renáta, obaja trvalý pobyt 
Handlová, Prievidzská 19/15, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 
podiele 1/1 za kúpnu cenu vo výške 195,92 €, v predloženom rozsahu. 
  
HLASOVANIE   :  
ZA       :    všetci z prítomných poslancov t.j. 14 
PROTI       :    nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :    nikto z prítomných poslancov 
 

7. Prenájom nebytových priestorov a pozemkov v k.ú. Nová Lehota formou 
OVS 

 Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 22.02.2018 schválilo zriadenie vecného 
bremena podzemnej elektrickej a vodovodnej prípojky vrátane ich ochranného 
pásma k pozemkom v k.ú. Nová Lehota vo vlastníctve mesta. Následne bola 
uzavretá zmluva o zriadení vecného bremena, uhradená jednorazová odplata za 
jeho zriadenie a podaný návrh na vklad vecného bremena do katastra 
nehnuteľností. Nakoľko predmetným geometrickým plánom bola zameraná aj 
kanalizačná prípojka, ktorá nebola predmetom rokovania príslušných orgánov 
mesta a vecné bremeno v jej prospech nebolo schválené MsZ, preto predkladáme 
dodatočne na prerokovanie schválenie zriadenia vecného bremena k pozemkom, 
cez ktoré prechádza kanalizačná prípojka.  

 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila 
zriadenie vecného bremena podzemnej kanalizačnej prípojky vrátane jej 
ochranného pásma k pozemkom v k.ú. Nová Lehota v prospech vlastníka 
spočívajúceho v práve vstupu na predmetné pozemky za účelom prevádzky, 
vykonávania údržby a nutných opráv vyššie uvedenej inžinierskej siete.  

 
 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
 
   UZNESENIE MsZ 31.10.2019: 

MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy o nájme dočasne prebytočného majetku mesta, a to nebytového 
priestoru - stavby súp. č. 166 postavenej na pozemku parcela C-KN č. 203/4 v k.ú. 
Nová Lehota a pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to parcela C-KN č. 203/4 – 
zastavaná plocha o výmere 92 m2, parcela C-KN č. 203/2 – zastavaná plocha o 
výmere 147 m2  a parcela C-KN č. 203/1 – zastavaná plocha o výmere 225 m2, 
predložený Ing. Simonou Mihalusovou, referentom oddelenia daní, majetku mesta a 
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podnikateľskej činnosti. 
 

MsZ  SCHVAĽUJE: 
Zámer mesta Handlová prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta - 
nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to nebytový priestor - stavba súp. č. 166 
postavená na pozemku parcela C-KN č. 203/4 a pozemky parcela C-KN č. 203/4 – 
zastavaná plocha o výmere 92 m2, parcela C-KN č. 203/2 – zastavaná plocha o 
výmere 147 m2  a parcela C-KN č. 203/1 – zastavaná plocha o výmere 225 m2 
(právny stav : parcela E-KN č. 318/2, parcela E-KN č. 335, parcela E-KN č. 2583/3 
zapísané na LV č. 221) podľa § 9a ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
z.n.p. na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnym nájomným vo výške 1 
181,50 €/rok a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami : 
• termín predkladania súťažných návrhov od 04.11.2019 do 18.11.2019 do 15.00 hod.  
• záujemca o nájom nehnuteľnosti podá  

 súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľa,  
 návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 4 vyhotoveniach, pričom 
predmetom zmluvy budú nehnuteľnosti v k.ú. Nová Lehota, a to stavba súp. č. 166 
postavená na pozemku parcela C-KN č. 203/4 a pozemky parcela C-KN č. 203/4 – 
zastavaná plocha o výmere 92 m2, parcela C-KN č. 203/2 – zastavaná plocha o 
výmere 147 m2 (zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, 
Katastrálny odbor, na LV č. 1) a parcela C-KN č. 203/1 – zastavaná plocha o 
výmere 225 m2 (právny stav : parcela E-KN č. 318/2, parcela E-KN č. 335, parcela 
E-KN č. 2583/3 zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, 
Katastrálny odbor, na LV č.221), nájomná zmluva bude na dobu neurčitú s 
jednomesačnou výpovednou lehotou, 
• minimálne nájomné je stanovené vo výške 1 181,50 €/rok, 
• navrhovateľ v súťažnom návrhu uvedie účel využitia nebytového priestoru - stavby 
súp. č. 166, krátky podnikateľský zámer, prípadné zvažované stavebno-technické 
zhodnotenie stavby a plán údržby a starostlivosti o objekt a priľahlé pozemky, 
• prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie 
podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta 
Handlová v pozícii vyhlasovateľa, 
• vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť 
súťaž bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, 
nepriznať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy 
chýb (§ 285 Obchodného zákonníka). 
 
HLASOVANIE   :  
ZA       :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 

 
   MsZ  SCHVAĽUJE: 

 Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej 
Litva, Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, 
JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta 
MsÚ ako organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri 
posudzovaní predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených 
návrhov pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej a predloží MsZ 
mesta Handlová odporúčanie na uzavretie nájomnej zmluvys víťazom súťaže vo 
forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej 
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HLASOVANIE   :  
ZA       :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 
 

8. Vladimír Holúbek a manželka Dagmar, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 
11/10 
Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 29.11.2018 uznesením č. 1170 schválilo 
zámenu pozemkov v k.ú. Handlová medzi mestom Handlová a Vladimírom 
Holúbekom a manželkou Dagmar. Následne bola obomi stranami podpísaná 
zámenná zmluva a podaná na kataster nehnuteľností. Kataster nehnuteľností však 
prerušil konanie z dôvodu, že v uznesení MsZ nie je uvedený spôsob prevodu 
vlastníctva majetku obce, t.j. nebolo prijaté v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  
č.138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Vzhľadom na povahu zámennej zmluvy, kedy mesto zamieňa určité veci s vecami 
niekoho iného konkrétneho a vopred určeného, nie je možné realizovať prevod 
vlastníctva formou OVS, dražbou alebo priamym predajom. Preto jediný reálny 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku pri zámene je tento realizovať 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Z uvedených dôvodov predkladáme MsZ na opätovné schválenie prevod vlastníctva 
mestského majetku v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
Mestská rada odporučila schváliť zámenu pozemkov v k.ú. Handlová,  
ktoré nadobudne do vlastníctva mesto Handlová z dôvodu, že pozemky, ktoré 
nadobudne Vladimír Holúbek a manželka Dagmar sú pre mesto nevyužiteľné a 
pozemok, ktorý získa mesto do vlastníctva tvorí prístup k letnému kúpalisku, ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 
 

 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
 

UZNESENIE MsZ 31.10.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Žiadosť Vladimíra Holúbeka a manželky Dagmar, obaja trvalý pobyt Handlová, 
Okružná 11/10 o zámenu nehnuteľností pozemkov v k.ú. Handlová podľa 
geometrického plánu č. 66/2018 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 28.08.2018, 
a to diel 3) o výmere 31 m2 a diel 4) o výmere 17 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 
1862/19 – zastavaná plocha o výmere 744 m2,  za pozemok parcela C-KN č. 4660/10 
– vodná plocha o výmere 23 m2, z dôvodu, že pozemky, ktoré nadobudne Vladimír 
Holúbek sú pre mesto nevyužiteľné a pozemok, ktorý získa mesto do vlastníctva tvorí 
prístup k letnému kúpalisku, predloženú Ing. Simonou Mihalusovou, referentom 
oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 

 
MsZ  SCHVAĽUJE: 

 a)       Zámer mesta Handlová zameniť majetok mesta, nehnuteľnosti v k.ú. Handlová  
- pozemky podľa geometrického plánu č. 66/2018 vyhotoveného GEOREAL 
Handlová dňa 28.08.2018 nasledovne : 
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  - z parcely E-KN č. 4500/3 – ostatná plocha o výmere 271 m2 zapísanej na LV č. 1    
diel 3) o výmere 31 m2 
 - z parcely E-KN č. 9-4502/1 – vodná plocha o výmere 1554 m2 zapísanej na LV č. 
3849 diel 4) o výmere 17 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 1862/19 – zastavaná 
plocha o výmere 744 m2, ktoré nadobudne do vlastníctva Vladimír Holúbek a 
manželka Dagmar, obaja trvalý pobyt Handlová, Okružná 11/10 za 
 - parcelu C-KN č. 4660/10 – vodná plocha o výmere 23 m2, ktorú nadobudne do 
vlastníctve mesto Handlová, so sídlom Handlová, Námestie baníkov 7 z dôvodu, že 
pozemky, ktoré nadobudne do vlastníctva Vladimír Holúbek a manželka Dagmar sú 
pre mesto nevyužiteľné a pozemok, ktorý získa mesto Handlová do vlastníctva, tvorí 
prístup k letnému kúpalisku. 
 
HLASOVANIE   :  
ZA       :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 

 
b) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová podľa   

geometrického plánu č. 66/2018 vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 
28.08.2018,  
a to diel 3) o výmere 31 m2 a diel 4) o výmere 17 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 
1862/19 – zastavaná plocha o výmere 744 m2,za pozemok parcela C-KN č. 4660/10 
– vodná plocha o výmere 23 m2, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu, že pozemky, ktoré nadobudne do vlastníctva 
Vladimír Holúbek a manželka Dagmar sú pre mesto nevyužiteľné a pozemok, ktorý 
získa mesto Handlová do vlastníctva tvorí prístup k letnému kúpalisku, ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, v predloženom rozsahu. 

 
HLASOVANIE   :  
ZA       :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 

 
  K bodu 4/ 

   Návrh na zverenie majetku mesta rozpočtovým organizáciám  
  Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ  

 
  Vedúcie ekonomického odd. predložil návrh na zverenie majetku          

nadobudnutého mestom z vlastných finančných zdrojov mesta do správy 
mestským  rozpočtovým organizáciám, ktoré ho využívajú na zabezpečenie 
prípravy stravy v školských  jedálňach základných škôl a materskej školy v meste.  

 
           DISKUSIA:  

Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
 
UZNESENIE MsZ 31.10.2019:  
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Návrh na zverenie majetku mesta do správy rozpočtovým organizáciám, 
predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ, bez výhrad. 
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MsZ SCHVAĽUJE: 
Zverenie majetku mesta do správy rozpočtovým organizáciám: 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ  Č. 526/53, HANDLOVÁ: 
022 – Stroje, prístroje a zariadenia: 
-inv. číslo 5459 – Konvektomat elektrický CDT 211E – zostatková cena k 
31.10.2019 -10 366,24 € 
-inv. číslo 5460 – Elektrický kotol 150 l KE-150 O – zostatková cena k 31.10.2019 - 
5 013,61 € 
-inv. číslo 5461 – Umývačka riadu podstolová AQUA 50TDA DDE – zostatkovej 
cene k 31.10.2019 –   2 811,55 €. 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOROVNIANSKA CESTA Č. 1866/55, HANDLOVÁ: 
022 – Stroje, prístroje a inventár: 
-inv. číslo 5455 – Konvektomat elektrický CDT 211E - zostatková cena k 
31.10.2019 - 10 697,48 € 
-inv. číslo 5457 – Plynová smažiaca panvica 80 l PP-980 - zostatková cena k 
31.10.2019 - 4 762,83 € 
-inv. číslo 5456 – Umývačka riadu podstolová AQUA 50TDA DDE - zostatková cena 
k 31.10.2019  - 2 619,29 € 
-inv. číslo 5458 – Plynový kotol 150 l KG-150 O - zostatková cena k 31.10.2019 - 5 
289,58 € 
028 – OHDM: 
-inv. číslo 3202 – Pojazdný výhrevný pult 4xGN 1/1 BMD 4120 - zostatková cena k 
31.10.2019 - 1 065,59 € 
-inv. číslo 3201 – Plynové varidlo 4x horák KG-4.24 - zostatková cena k 31.10.2019 
- 1 010,04 €. 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MIEROVÉ NÁMESTIE Č. 255/27, HANDLOVÁ: 
022 – Stroje, prístroje a inventár: 
-inv. číslo 5453 – Konvektomat elektrický CDT 211E - zostatková cena k 
31.10.2019    - 10 679,61 € 
-inv. číslo 5460 – Elektrický kotol 150 l KE-150 O - zostatková cena k 31.10.2019 - 
5 047,81 € 
-028 – OHDM: 
-inv.číslo 3200 – Pojazdný výhrevný pult 2x GN 1/1 BMD 2120 - zostatková cena k 
31.10.2019 -  749,18 €. 
MATERSKÁ ŠKOLA, UL. SNP 27, HANDLOVÁ: 
022 – Stroje, prístroje a inventár: 
-inv. číslo 5464 – Ventilátor RPC 315 - zostatková cena k 31.10.2019 - 2 508,85 € 
-   inv. číslo 5462 – Univerzálny robot RE 24 - zostatková cena k 31.10.2019 - 8 
922,73 € 
-inv. číslo 5463 – Digestor priestorový DN - zostatková cena k 31.10.2019 - 3 
357,21 €. 
 
HLASOVANIE   :  
ZA       :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 
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K bodu 5/ 
Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020  
Predkladá: písomne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 
Zástupcom primátorky mesta bol predložený návrh plánu zasadnutí MR a MsZ 
na I. polrok 2020 s uvedením, že v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadením v znení neskorších predpisov bude zasadnutia zvolávať 
primátorka mesta v navrhnutých termínoch v zmysle Rokovacieho poriadku 
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová. Navrhnuté sú tri 
termíny zasadnutí, v mesiaci február, v mesiaci máj a v mesiaci jún. 
Schválený program rokovaní MR a MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych 
potrieb mesta Handlová. 
Predkladaný návrh bol pripomienkovaný vedúcimi oddelení MsÚ, konateľmi 
a riaditeľmi mestských organizácií a spoločnosti, prerokovaný MR dňa 
15.10.2019 a zverejnený na pripomienkovanie v meste spôsobom obvyklým  
od 16.10.2019. 

 
   DISKUSIA:  

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 
 
 UZNESENIE MsZ 31.10.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová 

na I. polrok 2020, predložený Ing. Tiborom Kolorédym, prednostom MsÚ, bez 
výhrad. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
 Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová  
 na I. polrok 2020 v predloženom rozsahu.   
 

HLASOVANIE   :  
ZA       :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 

 
K bodu 6/ 

  Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2018/2019 
    Predkladá: písomne – Adriana Janíková, zástupkyňa primátora DaMP 

 
 Adriana Janíková 

Detský a mládežnícky parlament ( DaMP) mesta Handlová vo volebnom období 
2018/2019 pracoval v počte 12 členov, ktorých počet sa ku koncu roka znížil. 
Participovali na mnohých celomestských podujatiach, zapájali sa do rôznych 
projektov, spolupracovali so subjektami v rámci mesta (mesto Handlová, Dom 
kultúry mesta. Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, MC Lienka a iné). 
Ďalej v rámci komentára informovala o zámeroch v školskom roku 2019/2020, 
eliminovanie slabých stránok a dostatočne využívanie príležitosti, z čoho vyplynuli 
nasledovné ciele: 

- získať žiakov a študentov ZŠ a SŠ na území mesta a mladých dobrovoľníkov  
pre svoju činnosť.  
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- častejšie a kvalitnejšie propagovať činnosť DaMP u širokej verejnosti 
- motivovať členov k dlhodobej spolupráci 
- získať finančné prostriedky na vybavenie priestorov prostredníctvom projektov 
- získať sponzorské dary a pomoc z radov rodičov, mladých aktivistov a širšej 

verejnosti. 
 

DISKUSIA: 
Poslankyňa Baranovičová z pozície predsedkyne Komisie vzdelávania, práce 
s deťmi a mládežou poďakovala členom DaMP- u za činnosť v uplynulom 
školskom roku a zaželala veľa úspechov v tomto školskom roku. 
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 

 
UZNESENIE MsZ 31.10. 2019:   
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informatívnu správu o činnosti Detského a mládežníckeho parlamentu za školský 
rok 2018/2019, predloženú Adrianou Janíkovou, zástupkyňou primátora DaMP, bez 
výhrad 

 
  K bodu 7/ 

   Navýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o. s vkladom 
dielne a sociálneho  zariadenia na Ul. pekárska č. 12  

 Predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti   
 

 Konateľom spoločnosti MsBP Handlová s.r.o. bolo predložené v zmysle uznesenia 
z Valného zhromaždenia MsBP Handlová s.r.o. zo dňa 28.04.2018 navýšenie 
základného imania vkladom nehnuteľnosti jediného spoločníka, a to dielne 
a sociálne zariadenie na ulici Pekárska 12. Jedná sa o  budovú, ktorá má niekoľko 
desaťročí a jej rekonštrukcia by mesto stala viac ako 40 000 Eur. Aby mesto 
finančne nezaťažovali prevedený majetok začnú zveľaďovať svojpomocne, 
prostredníctvom zamestnancov spoločnosti. 

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.    

   
   UZNESENIE MsZ 31.10. 2019: 
    MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

  Návrh navýšenia základného imania spoločnosti MsBP Handlová s.r.o. vkladom 
dielne a sociálneho zariadenia  na ul. Pekárska č.12, predložený Ing. Rudolfom 
Vlkom, konateľom spoločnosti, bez výhrad. 

 
     MsZ SCHVAĽUJE: 

a) Zvýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová s.r.o. so sídlom Pekárska 
16, 972 51  Handlová a to zo sumy 122 638,78 € na základné imanie vo výške 252 
638,78 €. Základné imanie spoločnosti bude zvýšené o sumu vo výške 130 000.- € 
a to nepeňažným vkladom jediného spoločníka.  

 
HLASOVANIE   :  
ZA       :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 
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b) Nepeňažný vklad majetku mesta Handlová do základného imania spoločnosti 

MsBP Handlová s.r.o. so sídlom Pekárska 16, 972 51 Handlová, v súlade s § 59  
a § 143 Obchodného zákonníka a § 9 ods. 2 písm. f zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to: Dielňa  súpisné číslo 656 
postavená na pozemku registra C-KN s parcelným číslom 223/3  na pozemku 
parcela  E-KN  , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria č. 2338 o výmere  
1 602m2, parcela E-KN č.2346/1 ostatné plochy o výmere 49m2 a sociálne 
zariadenie súpisné číslo 2012 , s parcelným číslom registra C-KN 223/2 , parcela 
E-KN č.2347  zastavané plochy a nádvoria o výmere 309m2 v katastrálnom území 
Handlová ,obec Handlová okres Prievidza zapísané na LV č.1 ocenené v súlade  
s ustanovením § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka, a to Znaleckým posudkom  
č. 32/2018 spracovaným Ing. Jozefom Čaplárom, zapísaným v zozname znalcov, 
evidenčné číslo znalca 910 452, na hodnotu vo výške 130 000 €.  

  Nepeňažný vklad sa započíta na vklad spoločníka do základného imania 
spoločnosti MsBP Handlová s.r.o. v cene stanovenej  znaleckým posudkom  

  č. 32/2018 vo výške 130 000.- €. 
 
  HLASOVANIE     :  
 ZA                   :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
  PROTI       :    nikto z prítomných poslancov  
         ZDRŽAL SA        :    nikto z prítomných poslancov 
 

K bodu 8/ 
A/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie 
od   06/2019  
B /Zmena Rokovacieho poriadku Bytovej rady mesta Handlová  

  Predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti   
 
 Konateľom spoločnosti odznela informácia o činnosti Bytovej rady (BR), ktorá  
v období 26.06.2019 do 25.09.2019 zasadla 3 krát  a prerokovala 41 žiadostí 
občanov, z toho: 19 žiadostí o pridelenie bytu,13 žiadostí o prednostné pridelenie, 
3 žiadosti o výmenu bytov, 5 žiadostí o prechod nájmu bytu, 1 žiadosť o podnájom 
bytu. 
BR v zmysle Rokovacie poriadku pracovala v zložení: Ing. Rudolf Vlk – predseda 
BR, Ing. Radoslav Iždinský – člen BR, Ing. Tatiana Molnárová – člen BR, 
ukončená práca v BR (august 2019), PhDr. Veronika Cagáňová – člen BR, Ing. 
Oľga Fleischerová – zapisovateľka. Z dôvodu ukončenia pracovného Ing. Tatiany 
Molnárovej, predložil konateľ spoločnosti návrh na zmenu Rokovacie poriadku  §3 
ods. 2.  
Na základe veľmi dobrej spolupráce s MsP Handlová bol nominovaný novým 
členom BR  Bc. Marcel Jánošík, náčelník Mestskej polície mesta Handlová. 

 
 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 
UZNESENIE MsZ 31.10.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informatívnu správu o činnosti Bytovej rady mesta Handlová v období od 26.6.2019 
do 25.9.2019, predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom Bytovej rady mesta 
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Handlová, bez výhrad. 
 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Bytovej rady mesta Handlová, predložený  
Ing.  Rudolfom  Vlkom, predsedom Bytovej rady mesta Handlová, bez výhrad. 
 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na odvolanie Ing. Tatiany Molnárovej z funkcie člena v Bytovej rade mesta 
Handlová na roky 2019-2022 z dôvodu ukončenia pracovného pomeru s mestom 
Handlová, predložený Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom Bytovej rady mesta 
Handlová, bez výhrad.  
 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na členstvo Bc. Marcela Jánošíka, náčelníka MsP Handlová, v Bytovej rade 
mesta Handlová na roky 2019-2022, predložený Ing. Rudolfom Vlkom, predsedom 
Bytovej rady mesta Handlová, bez výhrad. 
 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informatívnu správu o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.01.2019 do 
30.09.2019, predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom MsBP Handlová s.r.o., 
bez výhrad. 

   
  K bodu 9/ 

 Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných 
kontrol   

  Predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta  
 
 Hlavná kontrolórka mesta predložila správu o vykonaných kontrolách zameraných 

na: 
 Efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov na nebytové priestory za rok 

2018 (MsBP Handlová s.r.o.), predmetom ktorej bolo dodržiavanie postupu MsBP 
Handlová s.r.o. pri určovaní výšky nájmu za nebytové priestory a dodržiavanie 
povinností špecifikovaných v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Handlová 
účinných od 09.12.2014. 

 Kontrolou boli zistené nedostatky a prijaté odporúčania, opatrenia na ich 
odstránenie. 
Ďalšia kontrola bola zameraná na postup mesta Handlová, verejného 
obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, týkajúca sa preskúmania 
súladu postupu verejného obstarávateľa Mesto Handlová s ust. zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek, ktorej výsledkom 
bolo uzatvorenie zmlúv medzi verejným obstarávateľom mestom Handlová 
a poskytovateľom Triumf Media, s.r.o.: 
1. Zmluva o poskytnutí služby z 15.4.2019 uzatvorená do 31.12.2019, ktorej 
predmetom je vybudovanie a nastavenie komunikačného systému samosprávy, 
dohodnutá cena služby je vo výške 1 500 € + 20% DPH mesačne. Celková cena 
služby je vo výške  13 500 € s DPH . 
2. Zmluva o poskytnutí služby č.3/2019 z 3.5.2019 uzatvorená do 31.12.2019, 
ktorej predmetom je poskytovať službu spojenú s prípravou tlačovej formy 
miestneho periodika, dohodnutá cena služby je nastavená na 16 vydaní periodika 
vo výške 10 880 € + 20% DPH. Celková cena služby je vo výške  13 056 € s DPH.  

 Na základe výsledku kontroly bolo prijaté odporúčanie. 
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DISKUSIA: 
P.poslancov Uríčeka a Stopku zaujímala situácia ohľadom kontroly Súkromnej 
základnej školy VOLCANO. Primátorka mesta informovala, že v prvom polroku 
bola vykonaná kontrola s prijatím odporúčaní. Na základe výstupov prebehla 
konzultácia s dotknutými orgánmi. Z Ministerstva školstva nemáme relevantné 
vyjadrenie, ale odporúčanie, prepracovať všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
mesta. Zo Štátnej školskej inšpekcie bolo doručené stanovisko, v ktorom 
neskonštatovali naznačené skutočnosti. Problematika ostáva naďalej otvorená 
s konštatovaním, že je na samospráve ako nastaví spôsob financovania 
súkromných škôl.  Komentár doplnila hlavná kontrolórka mesta o informácie, že 
hlavným problénom v kontrolnom mechanizme mesta je VZN. Mesto ako správca 
škôl tohto typu ma regulérne právo kontrolovať výšku dotácie. Zo strany hlavnej 
kontrolórky boli vykonané dve kontroly, jedna bola zameraná na subjekt škola 
a druhá na dodržiavanie VZN týkajúce sa dotácii. Z kontroly zistené nedostatky 
budú zapracované no návrhu VZN na budúci rok. 

 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 
 
UZNESENIE MsZ 31.10.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, bez výhrad.
      
K bodu 10/ 
Informácia o zmene člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta 
Handlová  
Predkladá: ústne  – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta    

 
 Dňa 10.10.2019 bola doručená žiadosť Mgr. Ingrid Markovej vo veci vzdania sa 

funkcie člena  kultúry a cestovného ruchu  z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Novým 
členom komisie bol navrhnutý  akad. arch. Rastislav Nemec. 

 
DISKUSIA: 

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne daľšie pripomienky 
 

UZNESENIE MsZ 31.10.2019:    
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Návrh na zmenu člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová, 
predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 

 
   

MsZ ODVOLÁVA:   
 Mgr. Ingridu Markovú, členku Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta 

Handlová na základe písomného vzdania sa funkcie. 
 

  HLASOVANIE     :  
 ZA                   :   všetci  z prítomných poslancov t.j. 15 
  PROTI         :   nikto z prítomných poslancov  
         ZDRŽAL SA        :   nikto z prítomných poslancov 
 

      MsZ VOLÍ:         
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Do funkcie nového člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová  
  akad. arch. Rastislava Nemca. 

 
 HLASOVANIE     :  

 ZA                   :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
 PROTI         :   nikto z prítomných poslancov  

ZDRŽAL SA        :   nikto z prítomných poslancov 
 

      K bodu 11/ 
  Informácia o zmene člena Dozornej rady spoločnosti HATER – Handlová s.r.o. 
  Predkladá: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
      

Primátorka mesta informovala o zmene člena Dozornej rady (DR) spoločnosti 
HATER – Handlová s.r.o. Uznesením Mestského zastupiteľstva (MsZ) mesta 
Handlová č.102 zo dňa 28.02.2019 boli schválení 5 členovia Dozornej rady HATER 
– HANDLOVÁ, spol. s.r.o. : 
1. Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta  
2. Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ 
3. Arpád Koszta, poslanec MsZ 
4. Ing. Iveta Jurkovičová, poslankyňa MsZ 
5. Dušan Klas, poslanec MsZ.  
 
Dňa 24.10.2019 bola doručená písomná žiadosť vo veci vzdania sa funkcie 
člena Dozornej rady HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o. p. Dušana Klasa, s ktorým 
prebehehla osobná konzultácia v danej veci. Keďže nenavrhol nového člena za 
svoju osobu, bol oslovený Mgr.Jozef Juríček, ktorý prijal funkciu člena v DR. 

 
 DISKUSIA: 

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky 
 

  UZNESENIE MsZ 31.10.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady HATER – HANDLOVÁ, s.r.o. p. Dušana 
Klasa, bytom F. Nádaždyho 101/1, 972 51 Handlová v zmysle čl. VIIIa/Dozorná rada 
spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER – HANDLOVÁ, spol. s.r.o. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 

Predložiť Valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na menovanie Mgr. Jozefa 
Juríčeka, bytom Morovnianska cesta 50/4, 972 51 Handlová, za člena Dozornej 
rady HATER – HANDLOVÁ, spol. s.r.o. ,so sídlom Potočná 20, 972 51 Handlová, 
zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 3097/R. 
 

 HLASOVANIE     :  
 ZA                   :  14 z prítomných poslancov t.j. 15 

 PROTI         :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA        :    1 (Mgr. Juríček) z prítomných poslancov 
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K bodu 12/ 
Návrh na čerpanie prekleňovacieho úverového rámca na financovanie 
projektov z Európskej únie 

 Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ 
 
Úvodom tohto bodu rokovania primátorka mesta informovala, že týmto bodom sa 
podrobne zaoberli na poslaneckom stretnutí 06.11.2019. 
Vedúcim ekonomického oddelenia bolo uvedené, že takýto prípad úveru sa používa  
na realizáciu mnohých projektov, kde súčasťou zmluvných podmienok je spôsob 
úhrady oprávnených výdavkov tzv. kombinovaným systémom, teda úhrada faktúr 
dodávateľom v priebehu realizácie sa uskutočňuje po ukončení prác s následným 
podaním žiadosti o platbu formou predfinancovania resp. refundáciou. 
Následne po zadaní žiadosti o platbu pri predfinancovaní a uskutočnení kontroly 
na mieste dochádza k uvoľneniu finančných prostriedkov a ich pripísaní na účet 
mesta. Keďže tento spôsob je u každého schváleného projektu rôzny a dochádza 
k časovému nesúladu, kedy má mesto svoje vlastné finančné prostriedky časovo 
viazané v projekte a tie chýbajú na zabezpečenie ostatných zmluvných výdavkov 
mesta.  
Jednou z možností ako urýchlene zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu 
splatných faktúr je riešiť tento stav cudzími zdrojmi financovania. Vzhľadom 
k uvedenému a taktiež prebiehajúcim projektom, z ktorých mesto ešte nedostalo 
vrátenie finančných prostriedkov z rôznych dôvodov, pristupujeme k návrhu 
otvorenia úverového rámca vo výške 200 000 EUR s možnosťou čerpania na 
jednotlivé schválené projekty počas nasledujúcich troch rokov.  
Keďže sa jedná o financovanie spoločných programov SR a EÚ v zmysle  § 17 
ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov sa do celkovej sumy dlhu mesta nezapočítavajú. 
Prvým čerpaným úverom by boli finančné prostriedky na  projekt „Zvýšenie hrubej 
zaškolenosti detí MŠ v Handlovej“. Výška takto nárokovaných finančných 
prostriedkov po odpočítaní spolufinancovania mesta predstavuje čiastku 
78 722,63 EUR. Výška vlastných zdrojov ako  spolufinancovanie mesta 
predstavuje 4.143,30 EUR vrátane 463,17 EUR, čo je nežiadaná suma a 
predstavuje neoprávnené výdavky projektu.  
V druhom prípade sa jedná o projekt „Zlepšenie kľúčových  kompetencii žiakov ZŠ 
Školská v Handlovej“ . Na uvedený projekt vyčerpáme cudzie úverové zdroje vo 
výške 95 295,34 EUR z prekleňovacieho úveru, doplníme o vlastné zdroje vo 
výške 5 015,54 EUR a neoprávnené výdavky vo výške 9 132,12 EUR. Celkovú 
výšku NFP 95 295,31 EUR načerpanú z úveru splatíme jednorazovo po otvorení 
štátnej pokladnice začiatkom budúceho rozpočtového roka. 
 
Do celkovej dlhovej služby mesta sa bude započítavať len výška zaplatených 
úrokov. 
 
Hlavná kontrolórka mesta konštatovala, že mesto spĺňa všetky podmienky na 
čerpanie prekleňovacieho úverového rámca na financovanie projektov z Európskej 
únie 

 
 DISKUSIA: 

V rámci diskusie odzneli postrehy k predmetnému bodu s dovysvetľovaním 
niektorých skutočnosti s prijatím nasledovných uznesení bez výhrad. 
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  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 
 

  UZNESENIE MsZ 31.10.2019: 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Návrh na  prijatie úverového rámca na prekleňovacie úvery vo výške 200 000,00 
EUR, poskytnutého Slovenskou Sporiteľňou, a. s. splatného dňa 31.12.2022. 
Prekleňovacie úvery budú použité na predfinancovanie nenávratných finančných 
príspevkov (NFP) najmä pri systéme financovania refundáciou, predložený  
Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekon. odd. MsÚ. 
 

  MsZ SCHVAĽUJE:   
Prijatie úverového rámca na prekleňovacie úvery vo výške 200 000,00 EUR, 
poskytnutého Slovenskou Sporiteľňou, a. s. splatného dňa 31.12. 2022 s použitím 
na: 
 

A/  Prekleňovací úver vo výške 78 722,63 EUR, poskytnutý Slovenskou Sporiteľňou, 
a. s. s úrokovou sadzbou 1M EURIBOR + 0,69 % p. a. na financovanie časti 
zmluvy o NFP:  IROP-Z-302021H496-221-10 s názvom: „Zvýšenie hrubej 
zaškolenosti detí MŠ v Handlovej“ so zapracovaním do najbližšej zmeny rozpočtu 
mesta. 
 

 HLASOVANIE     :  
 ZA                   :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 

 PROTI         :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA        :   nikto z prítomných poslancov 

 

       B/  Prekleňovací úver vo výške  95 295,34 EUR, poskytnutý Slovenskou Sporiteľňou, 
a. s. s úrokovou sadzbou 1M EURIBOR + 0,69 % p. a. na financovanie časti 
zmluvy o NFP:  IROP-Z-302021J012-222-13 s názvom: „Zlepšenie kľúčových 
kompetencií žiakov Základnej školy Školská v Handlovej“ so zapracovaním do 
najbližšej zmeny rozpočtu mesta. 

 

 HLASOVANIE     :  
 ZA                   :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 

 PROTI         :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA        :   nikto z prítomných poslancov 

 

  K bodu 13/ 
  Rôzne  

              A/  Informácia o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci         
konania o preskúmanie úkonov- zadávanie koncesie na služby na predmet 
zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“.  
Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ  

   
  Primátorka mesta, vedúci ekonomického oddelenie informomali o zisteniach 

a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vo veci zadávania koncesie  
  na služby na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne 

Handlová“:  
- v roku 2018 bol na ÚVO doručený podnet týkajúci sa postupu verejného 

obstarávania (VO) pri zadávaní podlimitnej zákazky na služby na predmet zákazky 
„Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“.  
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- v mesiaci júl 2019 bol na mesto doručený list týkajúci sa predloženia kompletnej 
dokumetnácie z predmetného VO s následným vyžiadaním ďalších dokumentov.  

- Po preskúmaní predmetnej veci bolo konštatované viacero aspektov. Mesto  
nepostupovalo v súlade zo zákonom o VO aplikovalo pri uzatváraní Koncesnej 
zmluvy nesprávny postup zadávania koncesie. Bola uložená pokuta vo výške 
259 200,00 EUR s tým, že pokiaľ sa mesto stotožní so všetkými zistenými 
skutočnostiami v plnom rozsahu, pokuta, ktorá by bola uložená v plnom rozsahu sa 
zníži na 50% (129 600,00 EUR). V tomto prípade sme povinný uhradiť sadzbu do 
15 dní od doručenia vyjadrenia z ÚVO. 
Jediným spôsobom úhrady pokuty je možnosť využitia prostriedkov z rezervného 
fondu, o použití ktoých rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Ich požitie bude 
zapracované do 7. zmeny rozpočtu mesta. 

      
 DISKUSIA: 
 V rámci tohto bodu odzneli k predloženým zisteniam viaceré kritické pripomienky. 

Najčastejšie odzneli pripomienky na konanie bývalého vedenia mesta, ktoré 
spôsobili viaceré pochybenia v danej veci. Prítomní sa verejne dožadovali 
vysvetlenia a prevzatia zodpovednosti za tieto rozhodnutia. 

 
UZNESENIE MsZ 31.10.2019:             
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informáciu o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci 
konania o  preskúmanie úkonov - zadávanie koncesie na služby na predmet 
zákazky ,,Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“, ktorými bolo 
konštatované porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany mesta 
Handlová a uložená pokuta za správny delikt vo výške 259 200,00 Eur, 
predloženú Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ. 

 
MsZ SCHVAĽUJE:     

a) Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 129 600,00 EUR, ktoré nie  
sú  rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu na úhradu pokuty ako 
mimoriadnu okolnosť za to, že mesto nepostupovalo v súlade so zákonom o 
verejnom obstarávaní pri uzatváraní Koncesnej zmluvy, pretože aplikovalo 
nesprávny postup zadávania koncesie na rekonštrukciu a prevádzku mestskej 
plavárne. 

 
  HLASOVANIE    :  
  ZA                 :  14 z prítomných poslancov t.j. 15 
  PROTI        :   nikto z prítomných poslancov  

         ZDRŽAL SA        :   1 (p. Straka ) z prítomných poslancov 
 
  b)   Zapracovať túto mimoriadnu okolnosť vo výške pokuty do najbližšieho návrhu na 

zmenu rozpočtu mesta Handlová.  
 
 HLASOVANIE     :  
 ZA                 :  14 z prítomných poslancov t.j. 15 
 PROTI                  :   nikto z prítomných poslancov  

 ZDRŽAL SA        :    1 (p. Straka) z prítomných poslancov 
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 B/   Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ     
          Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 

  
Primátorkou mesta odznela informácia týkajúca sa zmeny organizačnej schémy MsÚ, 
ktorá pozostáva k 01.10.2019 v premenovaní oddelenia regionálneho rozvoja 
a strategického plánovania na oddelenie mestských projektov. Poverený dočasných 
vedením oddelenia bol Ing. Peter Cagáň. Následne bude vyhlásené výberové 
konanie na vedúceho tohto oddelenia. K vyššie uvedenému dátumu bol prijatý Mgr. 
Tomáš Gríger na pozíciu referenta prierezových činností a cestovného ruchu, ktorý 
v rámci organizačnej štruktúry bol priradený pod kanceláriu primátorky mesta. 
 
DISKUSIA: 
V rámci tohto bodu vystupil  p. poslanec Straka, ktorý sa stotožnil s predloženými 
zmenami, avšak poukázal  za nepostačujúcu oblasť zdravotníctva, kultúry a športu.  

   
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 

 
UZNESENIE MsZ 31.10.2019:  
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informáciu o organizačných zmenách ku dňu 30.09.2019 a zmene Organizačnej 
schémy MsÚ v súlade s §13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení účinnej od 01.10.2019, predloženú, Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou 
mesta. 

 
  C/ Informácia o schválení projektu „Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska 

cesta“ 
 Predkladá: písomne – Ing. Peter Cagáň, poverený vedením oddelenia mestských 

projektov 
 
V roku 2017 Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová schválilo predloženie žiadosti 
o NFP pre projekt s názvom „Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta a tiež 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 
29 304,81 Eur a zaviazalo sa zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 
Nasledovne bola v tom istom roku podaná žiadosť o NFP. V prvom kole, bol projekt 
neschválený/zaradený do zásobníka projektov.  
V roku 2019 bolo otvorené zmenové konanie, ktoré projekt vrátilo do  
schvaľovacieho procesu. Mesto Handlová obdržalo Rozhodnutie o zmene 
rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, ktorým bola schválená suma dotácie 
v plnej výške.  Celkové oprávnené náklady projektu budú  586 096,16 Eur, z toho 
556 791,35 Eur nenávratný finančný príspevok. 
Revitalizovaná plocha bude zaberať priestor od predajne potravín a polikliniky až po 
multifunkčné ihrisko. Opravia sa chodníky, verejné osvetlenie a obnoví sa zeleň. 
Vybuduje sa destské ihrisko, ktorého súčasťou budú vodné hry a mobiliár. 
Realizácia projektu je naplánovaná na deväť mesiacov, predpokladaný termín 
ukončennia stavebných prác je október 2020. 
 
DISKUSIA: 
Poslankyňa Jurkovičová vyjadrila potešenie, že na najväčšom sídlisku v meste bude 
uskutočnený projekt daného druhu. Požiadala dovysvetľovať proces fungovania 
vodných hier v rámci projektu. Ing. Cagáň uviedol, že detské ihrisko bude zachytávať 
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dažďovú vodu, ktorú bude odvádzať do malého jazierka a vznikne tak malé miesto, 
ktoré bude mať zároveň aj vzdelávaciu funkciu. P. poslanca Daubnera zaujímalo,či 
sa o ihrisko bude niekto starať. Primátorka mesta reagovala uvedením, že sa zvažuje 
so správcom ihriska a tiež s kamerami. 
 
UZNESENIE MsZ 31.10.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na poverenie primátorky mesta Mgr. Silvie Grúberovej k podpisu zmluvy  
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Revitalizácia 
vnútrobloku Morovnianska cesta“ predložený Ing. Petrom Cagáňom, povereným 
vedením odd. mestských projektov. 
 

  MsZ SCHVAĽUJE: 
Poverenie primátorky mesta Mgr. Silvie Grúberovej k podpisu zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku na projekt „Revitalizácia vnútrobloku 
Morovnianska cesta“ . 
 

 HLASOVANIE    :  
 ZA                :  všetci z prítomných poslancov t.j. 14 
 PROTI              :  nikto z prítomných poslancov  

 ZDRŽAL SA       :  nikto z prítomných poslancov 
  
 K bodu 14/ 

Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 
za rok 2019 
Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana 
Paulinyová, vedúca kancelárie primátorky mesta 

 
 Mgr.Paulínyovou bolo uvedené, že ocenenia budú odovzdané tradične pri príležitosti 

konania Handlovských Katarínskych dní 2019, na Slávnostnom udeľovaní výročných 
cien mesta v piatok 22. novembra 2019 o 15,30 hod. v Dome kultúry Handlová. 
Široká verejnosť mohla návrhy nominácii zasielať do 10.10.2019. Spolu bolo mestu 
doručených 20 nominácií, z toho jednu nomináciu navrhla primátorka mesta. 
Mestská rada na zasadnuti 15.10. 2019 odporučila schváliť udelenie Čestného 
občianstba (§ 22 Štatútu mesta), RNDr. Ondrejovi Pössovi, Csc. Udelenie ceny 
mesta ( § 23 Štatútu mesta): Stanislavovi Kmeťovi (DHZ Morovno), Mgr. Jurajovi 
Dufkovi, Bc. Janke Holčekovej. 
Komentár doplnila primátorka mesta o informáciu, že nominácie  na Cenu primátora 
mesta sa dozvedia priamo na slávnostnom oceňovaníí. 
 
DISKUSIA: 

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019 
v kategóriách: Čestné občianstvo (§ 22 Štatútu mesta), Cena mesta (§23 Štatútu 
mesta) za rok 2019, predložené Mgr. Janou Paulínyovou, vedúcou kancelárie 
primátorky mesta. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE:   
 Udelenie Čestného občianstva  pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní 2019  
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 RNDr.Ondrejovi Pössovi, CSc.. 
 

 HLASOVANIE    :  
 ZA                :  všetci z prítomných poslancov t.j.13 
 PROTI              :  nikto z prítomných poslancov  

 ZDRŽAL SA       :  nikto z prítomných poslancov 
 

 MsZ SCHVAĽUJE:   
 Udelenie Ceny mesta  (§23 Štatútu mesta) pri príležitosti Handlovských 

Katarínskych dní 2019 Stanislavovi Kmeťovi (DHZ Morovno) 
 

 HLASOVANIE    :  
 ZA                :  všetci z prítomných poslancov t.j.13 
 PROTI              :  nikto z prítomných poslancov  

 ZDRŽAL SA       :  nikto z prítomných poslancov 
 

 MsZ SCHVAĽUJE:   
 Udelenie Ceny mesta (§23 Štatútu mesta) pri príležitosti Handlovských 

Katarínskych dní 2019 Mgr. Jurajovi Dufkovi  
 

 HLASOVANIE    :  
 ZA                :  všetci z prítomných poslancov t.j.13 
 PROTI              :  nikto z prítomných poslancov  

 ZDRŽAL SA       :  nikto z prítomných poslancov 
 

 MsZ SCHVAĽUJE:   
 Udelenie Ceny mesta (§23 Štatútu mesta) pri príležitosti Handlovských 

Katarínskych dní 2019 Bc. Janke Holčekovej. 
  

 HLASOVANIE    :  
 ZA                :  všetci z prítomných poslancov t.j.13 
 PROTI              :  nikto z prítomných poslancov  

 ZDRŽAL SA       :  nikto z prítomných poslancov 
 
 K bodu 15/ 
 Diskusia 

 V rámci diskusie vystúpila p. Nguyen, občianka mesta, ktorá reagovala na 
spomínanú pokutu Plavárne mesta a vyzvala zodpovedných, aby verejne vystúpili 
a objasnili viacere nezrovnalosti. 

 Slovo bolo odovzdané p. Burganovi, ktorý sa úvodom svojho komentára zaujímal o 
dôvod presunutia všeobecnej diskusie zo začiatku rokovania na koniec. Primátorka 
mesta reagovala uvedením, že táto zmena nastala schválením poslaneckého 
návrhu. Ďalej sa vrátil k otázkam z ostatného MsZ, ktoré mu boli dotknutými 
osobami dovysvetľované. 

 
Záverom tohto bodu primátorka mesta dala do pozornosti výberové konanie na 
riaditeľku/ľa CVČ. 08.11.2019.  

  
K bodu 16/ 
Interpelácia 
V rámci tohto bodu nebola doručená žiadna písomná interpelácia. 
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K bodu 17/ 
Záver 
Primátorka mesta konštatovaním naplnenia všetkých bodov rokovania skončila 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová s poďakovaním prítomným  

     za účasť.  
 

           
 

 
 
 
Mgr. Silvia Grúberová 

                (podpísala dňa  27.11. 2019) 
 
 
 
 
 
 
          Zástupca primátork mesta           :           Ing. Radoslav Iždinský   

               (podpísal dňa  26.11. 2019) 
 

 
 

 
 
 
 
 
Overovateľ                                   : Marcela Šimonová 
      (overila dňa  22.11. 2019) 

 
 
 
 
 
 
 

Overovateľ              :  JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. 
                                                                          (overil dňa 25.11. 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zapísala,dňa   :            Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu, 
 Spracované   :            20.11.2019                        

 
            


