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MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANDLOVÁ 
zápisnica zo 6. zasadnutia, konanom dňa 15. augusta 2019 

 
Dátum a  miesto rokovania : 

- 15.08.2019, MsÚ Handlová 
 
  Vedenie rokovania :  
-  Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta  
 

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

Počet prítomných poslancov MsZ  : 
-        poslancov 16 (v úvode rokovania ) z celkového počtu 19 tj. Mestské zastupiteľstvo  
 je uznášania schopné 
- ospravedlnení: Ing. Podoba, p.Klas, Mgr. Hromádková 
- neskorší príchod: JUDr. Ing.Stopka, PhD. 
 

Overovatelia: 
- Mgr. Tomáš Arvay 
- Ján Spevár, M.A. 
 

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

 PROGRAM: 
1. Otvorenie 
 Vykoná: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta   
 
2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ 
 
3. Nakladanie s majetkom mesta   

Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Tatiana 
Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ 
 

4. Zverenie majetku do správy rozpočtovej organizácie ZŠ Školská a odňatie 
majetku mestskej príspevkovej organizácie Plaváreň Handlová 
Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ 
 

5.  Návrh na vstup mesta Handlová do záujmového združenia právnických osôb 
Únia miest Slovenska 
Predkladá: písomne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta  
 

6. Informácia o schválení projektu ,, Výmena sedačiek v kine Baník Handlová“ 
(prostredníctvom Audiovizuálneho fondu)  
Predkladá: písomne – Ing. Peter Cagáň, projektový manažér MsÚ, v.z. Mgr. Martin 
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Podoba, referent regionálneho rozvoja a strategického plánovania  
 

7. Návrh na menovanie do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti HATER 
 HANDLOVÁ spol. s.r.o. 

Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, v.z. Radoslav Iždinský, 
zástupca primátorky mesta 

 
8. Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ     

Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, v.z. Ing. Tibor Kolorédy, 
prednosta MsÚ 

 
9. Rôzne  
A/   Návrh na zmenu zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia a dopravy 
 Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 
B/ Zriadenie Elokovaného pracoviska Morovnianska cesta 1866/55, Handlová  

ako súčasti Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová  
B1/  Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej  listine Materskej školy,  

Ul. SNP 27, Handlová 
Predkladá: písomne Mgr. J. Maslíková, odborný zamestnanec školského úradu 

 
 10.  Diskusia  
 11. Interpelácia 
 12. Záver 
 

Otvorenie, Program rokovania, Zloženie návrhovej komisie: 
 
Schvaľovanie programu rokovania:  
Predložený program dnešného zasadnutia MsZ bol poslancami MsZ schválený 
jednohlasne bez výhrad (hlasovalo poslancov 15 ZA) z celkového počtu 19.   

  
UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 

 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,   
predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Program 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová podľa 
návrhu Ing. Radoslava Iždinského, zástupcu primátorky mesta, v predloženom 
rozsahu. 

 
UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 
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. Lucia Jonasová 
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- Bc. Alžbeta Orthová 
- p. Martin Uríček 
 

 HLASOVANIE  :  
 ZA      :   12 z prítomných poslancov t.j. 15 
 PROTI      :   nikto z prítomných poslancov  

  ZDRŽAL SA     :    3 (Mgr. Jonasová, Bc. Orthová, p. Uríček) z prítomných      
poslancov 

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

Zástupca primátorky mesta konštatoval, že neboli prijaté ukladacie uznesenia na 
ostatných zasadnutiach mestského zastupiteľstva mesta, preto nie je potrebná ich 
kontrola. 

 
 Odpovede na otázky poslancov MsZ: 
 Zo strany poslaneckého zboru neodzneli žiadne otázky. 

 
   K bodu 3/  
   Nakladanie s majetkom mesta 

        Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Tatiana      
Molnárová vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ 

 
1. Milan Málik a manželka Jarmila, obaja trvalý pobyt Handlová, Janka Kráľa 595/1 

Mesto Handlová obdržalo ponuku na predaj pozemku zastavaná plocha o výmere  
19 m2 v k.ú. Handlová vo vlastníctve žiadateľov s ponukou na odkúpenie z dôvodu,  
že je na ňom vybudované chodníkové teleso užívané občanmi mesta. 
Žiadateľ navrhol výšku kúpnej ceny 12,92 €/m2 na základe znaleckého posudku. 
Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Ulici Janka Kráľa. 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy odporučila 
kúpu predmetného pozemku do vlastníctva mesta Handlová. 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporučila kúpu 
pozemku. 
Mestská rada neprijala uznesenie, nakoľko zo 4 prítomných hlasovali: 2 ZA kúpu 
 a 2 členovia  boli PROTI.  
 
 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 

 
UZNESENIE MsZ 15.08.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

 Návrh na neschválenie kúpy pozemku v k.ú. Handlová, predložený Ing. Tatianou 
Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 
 
MsZ NESCHVAĽUJE: 
Kúpu pozemku parcela C-KN č. 4282/3 – zastavaná plocha o výmere 19 m2 v k.ú. 
Handlová, od Milan Málik a manželka Jarmila, obaja trvalý pobyt Handlová, Janka 
Kráľa 595/1v prospech mesto Handlová, so sídlom Handlová, Námestie baníkov č. 7, 
IČO 318 094, do výlučného vlastníctva v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
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posudkom vo výške 12,92 €/m2, t.j.245,48 €, v predloženom rozsahu. 
 
HLASOVANIE   :  
ZA       :   13  z prítomných poslancov t.j. 16  
PROTI               :     3  (JUDr. Ing. Stopka, PhD., p. Koszta, Ing. Litva) z prítomných  

poslancov  
ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 
  

2. Michal Szöke a manželka Lenka, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 78  
Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku zastavaná plocha o výmere 
846 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 612 m2.  
Žiadatelia v žiadosti uviedli, že predmetný pozemok majú záujem odkúpiť za účelom 
odvodnenia, skultivovania,za účelom uskladnenia dreva a ako odstavnú plochu pre 
motorové vozidlá.  
Žiadatelia majú na pozemok uzavretú nájomnú zmluvu s mestom od roku 2002 s 
nájomným vo výške 0,0165 €/m2/rok, čo predstavuje nájomné za 612 m2 vo výške 
10,10 €/rok. 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy a Komisia 
ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučili predaj 
s podmienkou odkúpenia pozemkov nachádzajúcich  sa okolo rodinného domu. 

 
DISKUSIA:  

 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
 
 UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh na schválenie predaja pozemkov v k.ú. Handlová, predložený Ing. Tatianou 

Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 
 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
 Predaj pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela C-KN č. 3299/2 – záhrada o výmere 

417 m2, parcela C-KN č. 3299/3 – záhrada o výmere 416 m2 a parcela C-KN č. 3300/1 
– zastavaná plocha o výmere 272 m2 vytvorené geometrickým plánom  

 č. 41/2019 vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 13.05.2019 a overeným dňa 
05.06.2019 pod č. 534/2019 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 a prístupu k rodinnému domu ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  
 o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v 

prospech Daniel Cibula, trvalý pobyt Handlová, Lipová 5/6, do výlučného vlastníctva v 
celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 4,83 €/m2,  

 t.j. 4 095,84 €, v predloženom rozsahu.   
 
 HLASOVANIE   :  

  ZA       :   všetci z prítomných poslancov t.j. 16 
  PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 
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3. Ľubomír Detko, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 156   
Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to parcela 
C-KN č. 209 – záhrada o výmere 409 m2, parcela C-KN č. 205/1 – zastavaná plocha o 
výmere 89 m2 a časť parcely C-KN č. 208 – záhrada o výmere 808 m2 v rozsahu 
výmery cca 230 m2.  
Parcela C-KN č. 205/1 tvorí časť prístupovej cesty k pozemku a stavbe rodinného 
domu vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má na pozemok uzavretú nájomnú zmluvu s 
mestom od roku 2015. Od roku 2008 do roku 2015 bola nájomná zmluva uzavretá na 
jeho syna s nájomným vo výške 0,03 €/m2/rok, čo predstavuje nájomné za 728 m2 vo 
výške 21,84 €/rok.. 
Kúpna cena stanovená znaleckým posudkom vo výške 4,83 €/m2, t.j. 3 530,73 €,, 
ktorú predložil žiadateľ, sa javí ako príliš nízka v porovnaní s výškou kúpnej ceny, za 
ktorú boli predávané pozemky v danej lokalite v minulosti : od 3,33 €/m2 do 10,94 
€/m2. Priemerná výška kúpnej ceny je 7,45 €/m2. Všeobecná hodnota stanovená 
znaleckým posudkom je určená ako minimálna výška kúpnej ceny v súlade so 
zásadami o nakladaní s majetkom mesta, preto je možnosť zmeniť túto cenu podaním 
poslaneckého návrhu. 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, Komisia 
ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov neodporučili predaj 
pozemkov žiadateľovi, odporučili vyvolať jednanie s vlastníčkou pozemkov, za účelom 
scelenia mestských pozemkov a pozemkov vlastníčky a prístupovej cesty k možnej 
IBV. 

  
 DISKUSIA:  
 V rámci predloženého odznela diskusia, kde zo strany p. poslankyne Baranovičovej 

odznel poslanecký návrh týkajúci sa navýšenia predajnej ceny z 4,83 €/m2 na 7,00 
€/m2. S navrhovanou výškou sa stotožnil žiadateľ, p. Detko.  

 P. poslanec Spevár potvrdil výstup z Komsie ekonomickej, správy majetku mesta a 
mestských projektov neodporučiť predaj pozemkov žiadateľovi, ale vyvolať jednanie s 
vlastníčkou pozemkov, za účelom scelenia mestských pozemkov a pozemkov 
vlastníčky a prístupovej cesty k možnej IBV. 

 P. Poslanec Uríček poznamenal, že mu  pre lepšie posúdenie chýba znalecký posudok 
mesta. 

 
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 
  

 UZNESENIE MsZ 15.08.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Poslanecký návrh p. poslankyne Danice Baranovičovej stanoviť  predajnú cenu 

pozemkov v k.ú. Nová Lehota,  parcela C-KN č. 209 – záhrada o výmere 409 m2, 
parcela C-KN č. 205/1 – zastavaná plocha o výmere 86 m2 a časť parcely C-KN č. 208 
– záhrada o výmere 808 m2 v rozsahu výmery 236 m2 vo výške 7,- Eur/ m2, t.j. 5117 €. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
 Poslanecký návrh p. poslankyne Danice Baranovičovej stanoviť predajnú cenu 

pozemkov v k.ú. Nová Lehota,  parcela C-KN č. 209 – záhrada o výmere 409 m2, 
parcela C-KN č. 205/1 – zastavaná plocha o výmere 86 m2 a časť parcely C-KN č. 208 
– záhrada o výmere 808 m2 v rozsahu výmery 236 m2 vo výške 7,- Eur/ m2, t.j. 5117 €. 
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  HLASOVANIE  :  
  ZA       : 14  z prítomných poslancov t.j. 16 
  PROTI       :       nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :   2  (p. Straka, p. Spevár) z prítomných poslancov 

 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Predaj pozemkov v k.ú. Nová Lehota vytvorených geometrickým plánom č. 47/2019-

PD vyhotoveným GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Žilina dňa 05.06.2019 a overeným dňa 
21.06.2019 pod č. 584/19, a to parcela C-KN č. 208/4 – záhrada o výmere 236 m2, 
parcela C-KN č. 205/5 – zastavaná plocha o výmere 86 m2, parcela C-KN č. 209 – 
záhrada o výmere 409 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 a prístupu k rodinnému domu ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o 
ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v 
prospech Ľubomír Detko, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 156, do výlučného 
vlastníctva v celosti za kúpnu cenu vo výške 7 €/m2, t.j. 5117 € . 

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
 Predaj pozemkov v k.ú. Nová Lehota vytvorených geometrickým plánom č. 47/2019-

PD vyhotoveným GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Žilina dňa 05.06.2019 a overeným dňa 
21.06.2019 pod č. 584/19, a to parcela C-KN č. 208/4 – záhrada o výmere 236 m2, 
parcela C-KN č. 205/5 – zastavaná plocha o výmere 86 m2, parcela C-KN č. 209 – 
záhrada o výmere 409 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 a prístupu k rodinnému domu ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  
 o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  
 v prospech Ľubomír Detko, trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 156, do výlučného 

vlastníctva v celosti za kúpnu cenu vo výške 7 €/m2, t.j. 5117 € . 
   

  HLASOVANIE   :  
  ZA       : 14 z prítomných poslancov t.j. 16 
  PROTI       :      nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :   2 (p. Straka, p. Spevár) z prítomných poslancov 
  

4. Males, s.r.o., so sídlom Žiar nad Hronom, SNP č. 16 
 Na základe riešenia vlastníctva pozemkov v extraviláne k.ú. Nová Lehota vedených 

ako lesný porast boli vykonané stretnutia vedenia mesta s väčšinovým vlastníkom 
pozemkov v predmetnej lokalite – Males, s.r.o. Výsledkom týchto rokovaní je dohoda o 
vzájomnej zámene pozemkov s tým, že spoločnosť Males, s.r.o. ponúka mestu 
Handlová pozemky v intraviláne k.ú. Nová Lehota v o celkovej výmere 18044 m2 a 
nehnuteľnosť – stavbu bývalej fary a k tomu pozemok v extraviláne parcela C-KN č. 
794 – lesný pozemok o výmere 144233 m2, ktorý tvorí ucelenú časť lesa. 

 
 Náklady na vypracovanie znaleckého posudku by boli vysoké a neefektívne 

vynaložené, preto predpokladáme, že hodnota pozemkov v extraviláne je 1,00 €/m2. 
 Predmetom zámeny majú byť mestské pozemky v extraviláne v rozsahu výmery 311 

112 m2 v hodnote 1,00 €/m2 (po odpočítaní pozemkov, ktoré neodporúčame zamieňať 
v rozsahu výmery 15119 m2, ktoré sa nachádzajú v blízkosti intravilánu). 

 Pozemky vo vlastníctve Males, s.r.o. v extraviláne v rozsahu výmery 144233 m2 za 
1,00 €/m2 predstavujú sumu 144 233,00 €. Tieto pozemky predstavujú ucelené územie 
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lesa v ochrannom pásme. 
 Pozemky v intraviláne vo vlastníctve spoločnosti Males, s.r.o. o výmere 18044 m2 s 

určením ceny 8,00 €/m2 predstavujú hodnotu 144 352 €. Cena je stanovená odhadom, 
vychádzali sme z cien predaja pozemkov v danej lokalite (od 3,33 €/m2 do 10,94 
€/m2). Stavba bývalej fary pri zachovaní rovnosti hodnoty zamieňaných nehnuteľností 
vychádza 22 527 €. 

 Stavba bývalej fary je neoddeliteľnou súčasťou komplexu objektov a záhrad v 
bezprostrednej blízkosti kostola sv. Mikuláša. Terén je členitý čomu je prispôsobená i 
celá zástavba.  

 Je to jednopodlažná budova postavená na kamenných základoch hrúbky 1000 mm s 
čiastočným suterénom jednoduchého klenbového tvaru a neobytným podkrovým. 
Obvodové murivo je kamenné s dostavbou z tehál plných pálených. Strop je trámový s 
podbitím a záklopom a pôjdovou tehlou. Konštrukcia strechy je tvorená väznicovým 
krovom s vyložením rímsy a stolicou. Krytina je maloformátová pálená typu 
„Bobrovka“. Stavba pozostáva z 8 miestností, chodby a WC. V suteréne sa nachádza 
5 miestností. Stavba má čiastočne zrekonštruovanú strechu. 

 Na pozemku sa nachádza tiež hospodárska stavba, torzo stavby bez určenia 
pôvodného využitia, ktorá nie je geometricky zameraná a zapísaná na liste vlastníctva. 
Všetky objekty sú postavené z kameňa miestnych lomov a banskej činnosti. 
Hospodársky objekt je umiestnený na hranici susednej nehnuteľnosti s presahom 
odkvapu. Je tvarovo značne deformovaný s nerovným povrchom a značne poškodený, 
časti obvodového muriva musia byť zastabilizované. 

 Na pozemkoch, ktoré mesto nadobudne zámenou do vlastníctva sa nachádzajú 
chránené stromy, konkrétne Sekvojec mamutí a Tis obyčajný, ktoré sú evidované v 
Štátnom zozname pod č. S 65 a č. S 63. V ochrannom pásme týchto stromov v zmysle 
§ 49 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. nie je možné 
vykonávať činnosti, ktoré by ohrozili koreňový systém a stabilitu stromu.  

 
 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov a Komisia 

výstavby, ÚP, ŽP a dopravy odporučili zámenu nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve 
Males, s.r.o. Žiar nad Hronom, a to pozemky v intraviláne k.ú. Nová Lehota o celkovej 
výmere 18044 m2, stavba súp. č. 62 – Fara a pozemok v extraviláne parcela C-KN č. 
794 – lesný pozemok o výmere 144233 m2 za nehnuteľnosti - pozemky v extraviláne 
k.ú. Nová Lehota, ktoré sú vo vlastníctve mesta Handlová, o celkovej výmere 311112 
m2. 
 
DISKUSIA:  
V rámci tohto bodu odznela rozsiahlia diskusia s výhradou k nadobudnutiu fary ako 
súčasť celkovej zámeny nehnuteľnosti, ktorá má nevyhovujúci technický stáv, čo by 
znamenalo finančné zaťaženie mesta.Odzneli návrhy stiahnúť predmetný bod 
rokovania pre nedostatok informácii, k čomu bol prijatý poslanecký návrh.  

 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 
 

  UZNESENIE MsZ 15.08.2019: 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

 Poslanecký návrh p. poslanca Jána Spevára stiahnuť predmetný bod z rokovania a 
preložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 9/2019. 
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  MsZ  NESCHVAĽUJE: 
 Poslanecký návrh p. poslanca Jána Spevára stiahnuť predmetný bod z rokovania a 

preložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 9/2019. 
 
  HLASOVANIE   :  
  ZA       :   7 z prítomných poslancov t.j. 16 
  PROTI       :   8 z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :   1 (Mgr. Arvay ) z prítomných poslancov 
  
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

 Návrh na schválenie zámeny pozemkov a stavby v k.ú. Nová Lehota, predložený Ing. 
Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej 
činnosti. 

 
  MsZ SCHVAĽUJE: 
  Zámenu nehnuteľností v k.ú. Nová Lehota nasledovne : 

 Nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve Males, s.r.o. Žiar nad Hronom a ktoré 
nadobudne do vlastníctva mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov č. 7, IČO 318 
094 : 
- stavba súp. č. 62 – fara – postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 4/1, parcela  
 C-KN č. 4/3 a parcela C-KN č. 4/5 
- pozemok parcela C-KN č. 3/2 – trvalý trávny porast o výmere 48 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 4/1 – zastavaná plocha o výmere 215 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 4/3 – zastavaná plocha o výmere 9 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 4/5 – zastavaná plocha o výmere 27 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 4/6 – zastavaná plocha o výmere 729 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 4/7 – zastavaná plocha o výmere 2 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 5/3 – ovocné sady o výmere 11924 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 5/4 – ovocné sady o výmere 31 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 5/5 – ovocné sady o výmere 639 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 6/4 – záhrada o výmere 1448 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 7/5 – zastavaná plocha o výmere 9 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 7/6 – zastavaná plocha o výmere 7 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 10/2 – záhrada o výmere 5 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 65/2 – orná pôda o výmere 17 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 66 – orná pôda o výmere 779 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 68/2 – záhrada o výmere 2 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 70/2 – orná pôda o výmere 879 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 70/3 – orná pôda o výmere 121 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 72/2 – zastavaná plocha o výmere 2 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 287/2 – záhrada o výmere 13 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 484/2 – ostatná plocha o výmere 146 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 492/2 – ostatná plocha o výmere 4 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 492/3 – ostatná plocha o výmere 105 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 517/2 – zastavaná plocha o výmere 48 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 526/13 – vodná plocha o výmere 19 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 526/16 – vodná plocha o výmere 256 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 526/17 – vodná plocha o výmere 484 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 527/2 – zastavaná plocha o výmere 50 m2 

           - pozemok parcela C-KN č. 527/3 – zastavaná plocha o výmere 25 m2 
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- pozemok parcela C-KN č. 794 – lesný pozemok o výmere 144233 m2 
 

za nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve mesta Handlová a ktoré nadobudne do  
vlastníctva Males, s.r.o., so sídlom Žiar nad Hronom, SNP č. 16, IČO 36 624 071 : 

- pozemok parcela C-KN č. 722/5 – lesný pozemok o výmere 66 m2 
 - pozemok parcela C-KN č. 722/7 – lesný pozemok o výmere 75 m2 
 - pozemok parcela C-KN č. 722/14 – lesný pozemok o výmere 31 m2 
 - pozemok parcela C-KN č. 722/15 – lesný pozemok o výmere 93 m2 

- pozemok parcela C-KN č. 722/16 – lesný pozemok o výmere 114 m2 
- pozemok parcela C-KN č. 724/1 – zastavaná plocha o výmere 64 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 20/2 – trvalý trávny porast o výmere 451 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 151/2 – trvalý trávny porast o výmere 116 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 245/2 – trvalý trávny porast o výmere 183 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 327/2 – trvalý trávny porast o výmere 3024 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 328 – orná pôda o výmere 2259 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 329/2 – trvalý trávny porast o výmere 6691 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 541 – trvalý trávny porast o výmere 568 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 542 - trvalý trávny porast o výmere 2093 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 619 – trvalý trávny porast o výmere 2309 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 620 – trvalý trávny porast o výmere 2050 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 659 – trvalý trávny porast o výmere 2482 m2 

 - pozemok parcela E-KN č. 660 – trvalý trávny porast o výmere 1295 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 683 – lesný pozemok o výmere 2140 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 968 – trvalý trávny porast o výmere 3467 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 969 – trvalý trávny porast o výmere 1242 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 1077/2 – orná pôda o výmere 606 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 1748 – trvalý trávny porast o výmere 1439 m2 

 - pozemok parcela E-KN č. 1756 – trvalý trávny porast o výmere 1903 m2 
 - pozemok parcela E-KN č. 1829 – orná pôda o výmere 2147 m2 

- pozemok parcela E-KN č. 1894 – orná pôda o výmere 2021 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 1895 – trvalý trávny porast o výmere 683 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 1896 – orná pôda o výmere 1500 m2 

           - pozemok parcela E-KN č. 1907 – trvalý trávny porast o výmere 1165 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 1909 – trvalý trávny porast o výmere 3396 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 1912 – trvalý trávny porast o výmere 1343 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 1918 – trvalý trávny porast o výmere 496 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 1919 – orná pôda o výmere 26666 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2158 – orná pôda o výmere 5410 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2281 – orná pôda o výmere 14520 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2282 – trvalý trávny porast o výmere 993 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2306 – orná pôda o výmere 18418 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2309 – trvalý trávny porast o výmere 935 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2310 – orná pôda o výmere 22080 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2405 – trvalý trávny porast o výmere 151 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2409 – trvalý trávny porast o výmere 22076 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2412 – trvalý trávny porast o výmere 545 m2 

 - pozemok parcela E-KN č. 2601 – ostatná plocha o výmere 1718 m2 
 - pozemok parcela E-KN č. 2602 - ostatná plocha o výmere 72 m2 
 - pozemok parcela E-KN č. 2603 – ostatná plocha o výmere 2620 m2 

- pozemok parcela E-KN č. 2604 – ostatná plocha o výmere 1385 m2 
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- pozemok parcela E-KN č. 2605 – ostatná plocha o výmere 2976 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2606 – ostatná plocha o výmere 1680 m2 

  - pozemok parcela E-KN č. 2607 – ostatná plocha o výmere 2491 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2608 – ostatná plocha o výmere 2388 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2613 – ostatná plocha o výmere 3471 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2614 – ostatná plocha o výmere 1017 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2615 - ostatná plocha o výmere 1601 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2616 – ostatná plocha o výmere 1155 m2 

 - pozemok parcela E-KN č. 2617 – ostatná plocha o výmere 1378 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2618 – ostatná plocha o výmere 1122 m2 

      - pozemok parcela E-KN č. 2619 – ostatná plocha o výmere 11192 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2620 – ostatná plocha o výmere 1514 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2621 – ostatná plocha o výmere 399 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2622 – ostatná plocha o výmere 428 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2623 – ostatná plocha o výmere 3672m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2624 – ostatná plocha o výmere 668 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2626 – ostatná plocha o výmere 232 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2627 – ostatná plocha o výmere 582 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2630 – ostatná plocha o výmere 1252 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2631 – ostatná plocha o výmere 1196 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2632 – ostatná plocha o výmere 3604 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2633 – ostatná plocha o výmere 1755 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2634 – ostatná plocha o výmere 1881 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2635 – ostatná plocha o výmere 5107 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2636 – ostatná plocha o výmere 4967 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2637 – ostatná plocha o výmere 972 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2639/6 – ostatná plocha o výmere 227 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2642 - ostatná plocha o výmere 2891 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2644/2 – ostatná plocha o výmere 513 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2645 – ostatná plocha o výmere 2933 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2648 – ostatná plocha o výmere 1721 m2  
- pozemok parcela E-KN č. 2649/2 – ostatná plocha o výmere 3163 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2650/2 – ostatná plocha o výmere 1836 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2651/2 – ostatná plocha o výmere 1840 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2652/2 – ostatná plocha o výmere 608 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2657/3 – ostatná plocha o výmere 123 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2657/4 - ostatná plocha o výmere 91 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2661/3 – ostatná plocha o výmere 75 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2661/4 – ostatná plocha o výmere 41 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2661/5 – ostatná plocha o výmere 3840 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2662 – vodná plocha o výmere 8059 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2663 – vodná plocha o výmere 2969 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2666/2 – vodná plocha o výmere 12666 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2667 – vodná plocha o výmere 433 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2669 – vodná plocha o výmere 27618 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2670 – vodná plocha o výmere 295 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2671 – vodná plocha o výmere 710 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2672 – vodná plocha o výmere 4239 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2673 – vodná plocha o výmere 1036 m2 
- pozemok parcela E-KN č. 2678 – vodná plocha o výmere 5450 m2 
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- pozemok parcela E-KN č. 2679 – vodná plocha o výmere 4025 m2 
 bez finančného vyrovnania, v predloženom rozsahu. 
 

  HLASOVANIE  :  
  ZA      :     9 z prítomných poslancov t.j. 16 

 PROTI              :     5 ( JUDr. Ing. Stopka, PhD.l, p. Uríček , p. Straka, Ing. Litva,      
Mgr. Juríček ) z prítomných poslancov  

  ZDRŽAL SA     :     2 (p. Koszta, p.Spevár) z prítomných poslancov 
 
 V závere bodu nakladania s majetkom mesta Ing. Tatiana Molnárová, vedúca 

oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti v súvislosti ukončením 
pracovného pomeru s mestom poďakovala p. Gašparovičovi za dôveru prijatím do 
pracovného pomeru na MsÚ, bývalemu vedeniu mesta za prejavenú dôveru a svojmu 
tímu – oddeleniu daní, majetku a podnikateľskej činnosti za korektnú spoluprácu. 

 
  K bodu 4/ 
  Zverenie majetku do správy rozpočtovej organizácie ZŠ Školská a odňatie 

majetku mestskej príspevkovej organizácie Plaváreň Handlová   
 Predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ  
 

Vedúci ekonomického oddelenia predložil v zmysle legislatívy návrh na zverenie 
majetku nadobudnutého mestom z vlastných zdrojov mesta do správy mestskej  
rozpočtovej organizácií,  ktorá ho  využíva na realizáciu vzdelávacej činnosti v meste. 
Jedná sa o nižšie uvedený mestský majetok:  
Základná škola, ul. Školská č. 526/53, Handlová – mesto Handlová ako zriaďovateľ 
tejto rozpočtovej organizácie zveruje do správy budovu v areály školy a športové 
náradie z dotácie Úradu vlády na podporu rozvoja športu: 
Účet evidencie karty majetku 021 – Budovy, stavby: 
-inv. číslo 382  -  byty v počte 2 na ZŠ Školská, Handlová s. č. 525, p. č. 83, 
obstarávacia cena 8 006,80 € 
-zostatková cena k 31.08. 2019  0,00 € 
-oprávky k 31.08. 2019   0,00 €. 

 
Účet evidencie karty majetku OTE: 
-inv. číslo 3805 – Športové náradie, súbor vecí  v obstarávacej cene 2 457,50 €. 

 
Ďalej v rámci komentára predložil návrh na odňatie správy majetku mesta správcovi 
mestskej príspevkovej organizácie z dôvodu zrušenia príspevkovej organizácie 
Plaváreň mesta Handlová k 30.9. 2019 ( na základe Uznesenia MsZ č. 199 zo dňa  
27.6. 2019). Zoznam majetku, ktorý prevzalo mesto je súčasťou predkladaného 
materiálu. 

    
DISKUSIA:  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
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 UZNESENIE MsZ 15.08.2019:  
 MsZ BERIE NA VEDOMIE:  

Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie - 
Základná škola, ul. Školská č. 526/53, Handlová predložené Ing. Petrom Mendelom, 
vedúcim ekonomického odd. MsÚ, bez výhrad. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE:   

Zverenie hnuteľného majetku mesta v súlade s článkom 9 bodu 3 Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Handlová do správy rozpočtovej organizácie Základná škola Školská 
526/53, Handlová, IČO 31201768 formou písomného protokolu o zverení majetku 
mesta do správy: 
-Budovu 2 byty na ZŠ Školská v zostatkovej hodnote –0,00 € 
-Športové náradie – súbor vecí v nadobúdacej hodnote – 2 457,50 € . 

 
 HLASOVANIE  :  
 ZA      :     všetci  z prítomných poslancov t.j. 16 
 PROTI              :     nikto  z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA     :     nikto z prítomných poslancov  

 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Návrh na odňatie správy majetku mesta správcovi príspevkovej organizácie Plaváreň 
mesta Handlová, Ul. 1.mája 99, Handlová, predložený Ing. Petrom Mendelom, vedúcim 
ekonomického odd. MsÚ, bez výhrady. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE:   
 Odňatie majetku zo správy príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová,  
 Ul. 1.mája 99, Handlová v súlade s Článkom 10 bodov 1 a 2d) Zásad hospodárenia  
 s majetkom mesta Handlová a v zmysle Protokolu číslo 02/2019 o odňatí majetku zo 

správy v zostatkovej hodnote 12 154,61 €. 
   

HLASOVANIE    :  
ZA                  :  všetci z prítomných poslancov t.j. 16 
PROTI        :  nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA       :  nikto z prítomných poslancov 

 
K bodu 5/ 
Návrh na vstup mesta Handlová do záujmového združenia právnických osôb  
Únia miest Slovenska 

 Predkladá: písomne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 

Zástupca primátorky mesta predložil návrh na vstup mesta do záujmového združenia 
právnických osôb Únia miest Slovenska  (ÚMS), ktoré paralérne fungovalo so 
Združením miest a obcí Slovenska, ktorého mesto Handlová ostáva členom 
V súčasnom období ÚMS  naberá nový cieľ s podporou miest, o čom svedčí rozšírenie 
členskej základne. 
Dôvody vstupu mesta Handlová sú: posilnenie významu miest v kontexte verejnej 
správy na Slovensku, presadzovať zmenu systému financovania miest posilnením 
vlastných príjmov, podporovať záujmy miest vo vzťahu k zákonodárnej a výkonnej 
moci. 
Ďalej odznela informácia o členskom v ÚMS vo výške 0,13 Eur/na obyvateľa. Stav 



13 

 

obyvateľstva v meste Handlová ku dňu 1.1.2019 bol 16 872. Za rok 2019 by mesto 
Handlová neplatilo žiadne členské. Od roku 2020 by členské predstavovalo  
0,13x16 872 = 2 193 Eur. 
Pre informáciu odznelo, že mesto Handlová je členom aj v ďaľších organizáciach. Pre 
porovnanie bola uvedená výška členských príspevkov v nich: 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS):                2 958,87  EUR 
Združenie miest a obcí hornej Nitry (ZMOHN):     2 589,00  EUR 
Občianske združenie Žiar (MAS):                          4 892,88   EUR 
Združenie miest a obcí handlovskej doliny (ZMOHD):              6 000,00  EUR  
(pôvodne plánovaných 12 000 EUR, predpoklad na rok 2020 je 3 000 Eur) 
Asociácie prednostov, ekonómov a hlavných kontrolórov:                  158,00 EUR 

 SPOLU:                   16 598,00 EUR                                    
 

Mesto Handlová by financovalo členstvo v ÚMS z ušetrených finančných zdrojov za 
členstvo v Združení obcí Handlovskej doliny. 
Záverom komentára konštatoval, že  vzmysle §11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, o vstupe mesta Handlová do 
záujmového združenia právnických osôb rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v 
Handlovej.    

 
   DISKUSIA:  

  V rámci diskusie tohto bodu p. poslanca Spevára zaujímalo, či Združenie miest 
a obcí hornej Nitry bolo zrušene. Reagoval zástupca primátorky uvedením, že 
spomínané združenie funguje, raz do mesiaca sa konajúspoločné stretnutia. 

  P. poslankyňa Gregor na základe informácie o pozastavení činnosti Turisticko – 
informačnej kancelárie (TIK) v meste sa zaujímala, kde je možné zakúpiť si 
publikáciu o Handlovej. 

  Vedúca kancelárie primátorky uviedla, že 12.08.2019 bol TIK vyprataný, všetky 
materiáli presunuli na komunikačné oddelenie. Jedná sa o dočasné pozastavenie 
činnosti v predmetnom sídle. Hľadajú sa nové priestorové možnosti. 

 
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 
 

 UZNESENIE MsZ 15.08.2019: 
      MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
 Návrh na vstup mesta Handlová do záujmového združenia právnických osôb Únia 

miest Slovenska,  Biela 419/6, 811 01 Bratislava Staré – Mesto, IČO 30808847, 
predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad.  

 
 MsZ SCHVAĽUJE:    
 Podľa § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vstup mesta Handlová do záujmového združenia právnických 
osôb Únia miest Slovenska,  Biela 419/6, 811 01 Bratislava Staré – Mesto, IČO 
30808847.  

 
 MsZ UKLADÁ:  
 Zástupcovi primátorky mesta, Ing. Radoslavovi Iždinskému, vykonať všetky potrebné 

úkony súvisiace so vstupom mesta Handlová do Únie miest Slovenska v termíne do 
31.08.2019.   
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  HLASOVANIE     :  
  ZA                   :  všetci z prítomných poslancov t.j. 16 
  PROTI         :  nikto z prítomných poslancov  
   ZDRŽAL SA        :  nikto z prítomných poslancov 

 
K bodu 6/ 
Informácia o schválení projektu ,, Výmena sedačiek v kine Baník Handlová“ 
(prostredníctvom Audiovizuálneho fondu)  
Predkladá: písomne – Ing. Peter Cagáň, projektový manažér MsÚ, v.z. Mgr. Martin 
Podoba, referent regionálneho rozvoja a strategického plánovania 
 
V úvode tohto bodu odznel záznam rozhovoru redaktorky RTV Prievidza s riaditeľkou 
Domu kultúry mesta Handlová (DK MH) ohľadom projektu ,,Výmena sedačiek v kine 
Baník Handlová“ (archív RTV). Výššie uvedený komentár doplnil Martin Podoba 
z odborného hľadiska: účelom projeku  je modernizácia kinosály, zvýšenie pohodlia 
sedenia a komfortu divákov zväčšením priestoru na nohy medzi sedadlami. Počet 
sedadiel sa zníži na primeranú úroveň, zo súčasných 441 miest na 301 miest. 
Realizácia miest bude pozostávať z demontáže pôvodných sedačiek, realizácie novej 
elevácie, inštalácia nového LED osvetlenia schodiskových hrán, položenie novej 
podlahovej krytiny – koberec, dodávka a montáž nových sedačie. 
Prostredníctvom poskytovateľa Audiovizuálny fonde sa podarilo získať nenávratnú 
dotáciu vo výške 35 tis. eur. Predpokladané celkové náklady v rámci projektu boli 
stanovené na 122 006 eur. Spolufinancovanie mesta vo výške 17 006 eur a pôžička 
vo výške 70 000 eur. Pôžička sa bude splácať v ročnom cykle po dobu 3 rokov. Každy 
rok sa k splátke istiny pripočíta 1% úroku. Pôžičku bude DK MH splácať vlastnými 
aktivitami. 
Záverom komentára riaditeľka DK MH konštatovala, že Handlovské kino v roku 2018 
navštívilo 7 471 divákov, ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 3 603 divákov. Celý 
projekt je smerovaný k tomu, aby DK MH poskytoval nie len kvalitnú kultúru, ale aj 
kultúrne prostredie.  

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

 
  UZNESENIE MsZ 15.08.2019: 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
  Návrh na :  

- spolufinancovanie projektu s názvom „Výmena sedačiek v kine Baník Handlová“  
vo výške 17 006,00 eur 
- poverenie primátorky mesta Mgr. Silvii Grúberovej k podpisu zmluvy o poskytnutí 
dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu 
- poverenie primátorky mesta Mgr. Silvii Grúberovej k podpisu Dodatku č.1 k Zmluve  
o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu,predložený  
Mgr. Martinom Podobom, referát mestských projektov, RR a SP. 

 
  MsZ SCHVAĽUJE: 
  - spolufinancovanie projektu s názvom „Výmena sedačiek v kine Baník Handlová“  
  vo výške 17 006,00 eur 
  - poverenie primátorky mesta Mgr. Silvii Grúberovej k podpisu zmluvy o poskytnutí 

dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu 
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  - poverenie primátorky mesta Mgr. Silvii Grúberovej k podpisu Dodatku č.1 k Zmluve  
  o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu, 
  v predloženom rozsahu.  
   
  HLASOVANIE     :  
  ZA                   :  14 z prítomných poslancov t.j. 15 
  PROTI         :   nikto z prítomných poslancov  
   ZDRŽAL SA        :    1 (p. Baranovičová ) z prítomných poslancov 
 
  K bodu 7/ 

Návrh na menovanie do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti HATER 
HANDLOVÁ spol. s.r.o. 
Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, v.z. Radoslav Iždinský, 
zástupca primátorky mesta 
 
Zástupca primátorky mesta k predmentému uviedol, že na základe vyhláseného 
výberového konania na funkciu konateľ obchodnej spoločnosti HATER – HANDLOVÁ 
bol dňa 05.08. 2019 vykonaný pohovor so 4 uchádzačmi na uvedenú pozíciu. 
Pohovor vykonala primátorkou mesta poverená komisia v zložení: 
1. Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta,   
2. Ing.  Radoslav Iždinský, viceprimátor mesta, 
3. Ing.  Iveta Jurkovičová, poslankyňa MsZ, 
4.         Arpád Koszta, poslanec MsZ, 
5. Mgr. Igor Rozenberg, PhD.,MBA, konateľ a riaditeľ TS ZH, 
6. Ing.  Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ,   
7 .Mgr. Darina Šafariková, personalistka MsÚ. 
 
Na základe priebehu výberového konania prítomní konštatovali, že uchádzač  
Mgr. Vladimír Borák spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie 
konateľa obchodnej spoločnosti HATER – HANDLOVÁ s.r.o. a navrhli, aby MsZ 
schválilo 15.08.2019 za konateľa obchodnej spoločnosti HATER – HANDLOVÁ s.r.o. 
dňom 1.9.2019.  
Vzhľadom na výsledok výberového konania, ako aj na skutočnosť že je predložený 
návrh na menovanie nového konateľa, je potrebné odvolať súčasnú konateľku Mgr. 
Silviu Grúberovú z funkcie konateľa, a to aj v nadväznosti na Uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Handlovej č. 208 dňa 27.06.2019. 
V zmysle § 133 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) „konateľov vymenúva valné zhromaždenie 
z radov spoločníkov alebo iných osôb.“ 
 
Ďalej bolo odovzdané slovo Mgr. Vladimírovi Borákovi, ktorý odprezentoval vízie 
spoločnosti HATER – HANDLOVÁ s.r.o. do budúcnosti . 

 
DISKUSIA: 
P. poslanca Uríčeka zaujímalo, prečo nemali viac informácií o výberovom konaní (VK) 
taktiež, prečo nemohli byť účastní, ako bolo zvykom v minulosti. Podľa jeho slov 
prezentácia jedného uchádzača (víťaza) nie je postačujúca pre posúdenie vhodnosti 
na danú pozíciu. 
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Zástupca primátorky mesta konštatoval, že takýto priebeh VK bol zvolený primátorkou 
mesta, čo je v jej plnej kompetencii. Zobral na vedomie návrh o účasti poslancov MsZ 
na VK. Následne prečítal informácie zo zápisnice z výberového konania. 
Vyzval p.poslanca Kosztu a p. poslankyňu Jurkovičovú ( účastných VK, členov 
dozornej rady HATER – HANDLOVÁ s.r.o.) ku komentáru, ktorí zhodnotili víťaza VK 
za vhodného kandidáta na funkciu konateľa spoločnosti. 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.    
 

  UZNESENIE MsZ 15.08.2019: 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Návrh na menovanie Mgr. Vladimíra Boráka, trvale bytom: Hôrky 143/17, 972 31 
Ráztočno do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti HATER – HANDLOVÁ  
spol. s r. o., IČO: 31620531, so sídlom IČO: 31 633 765, sídlo: Potočná 20 Handlová 
972 51,  zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: 
Sro, Vložka číslo: 3097/R. 

 
  MsZ SCHVAĽUJE: 

Menovanie Mgr. Vladimíra Boráka, trvale bytom: Hôrky 143/17, 972 31 Ráztočno,  
do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o., IČO: 
31620531, so sídlom IČO: 31 633 765, sídlo: Potočná 20 Handlová 972 51, zapísanej  
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
3097/R. 
 

  HLASOVANIE  :  
  ZA                :   11 z prítomných poslancov t.j. 15 
  PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
           ZDRŽAL SA     :   4 ( JUDr. Ing. Stopka, PhD., p. Uríček, p. Spevár, Ing. Litva )  

z prítomných poslancov 
 

MsZ ODPORÚČA: 
Primátorke mesta, ako štatutárnemu zástupcovi mesta Handlová - jediného spoločníka 
spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol.s  r.o.- vymenovať Mgr. Vladimíra Boráka, 
trvale bytom: Hôrky 143/17, 972 31 Ráztočno, do funkcie konateľa obchodnej 
spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o., IČO: 31620531, so sídlom IČO: 31 633 
765, sídlo: Potočná 20 Handlová 972 51,  zapísanej v Obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3097/R. 
 
HLASOVANIE   :  
ZA                 :   11 z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI        :   nikto z prítomných poslancov  

           ZDRŽAL SA      :    4 ( JUDr. Ing. Stopka, PhD., p. Uríček, p. Spevár, Ing. Litva )  
z prítomných poslancov 

 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh  na odvolanie Mgr. Silvie Grúberovej, bytom: 29. augusta 80/28, 972 51 
Handlová, z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti 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. 
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MsZ SCHVAĽUJE: 
Odvolanie Mgr. Silvie Grúberovej,  bytom: bytom: 29. augusta 80/28, 972 51 Handlová, 
z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti 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               :   13 z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI           :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :     2 (p. Uríček, p. Spevár) z prítomných poslancov 
 
MsZ ODPORÚČA: 
Primátorke mesta ako štatutárnemu zástupcovi mesta Handlová - jediného spoločníka 
spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s. r. o.- odvolať Mgr. Silviu Grúberovú, bytom: 
29. augusta 80/28, 972 51 Handlová, z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti  
HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o., so sídlom Potočná 20, 972 51 

 
HLASOVANIE   :  
ZA               :    všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI                :    nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :    nikto z prítomných poslancov 
   
K bodu 8/ 

           Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ     
Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, v.z. Ing. Tibor Kolorédy, 
prednosta MsÚ  
 
Prednosta MsÚ z poverenia primátorky mesta predložil informácie o organizačných 
zmenách na MsÚ. Primátorka mesta ( čo je jej kompetencia) v súlade s ustanovením  
§ 13 ods. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydala rozhodnutie 
o organizačných zmenách spočivajúcich v zrušení jedného pracovného miesta – referent 
investičnej výstavby a ÚP k 30.09.2019; v zrušení jedného pracovného miesta – 
koordinátor aktívnej politiky k 30.08.2019 a v zrušení jedného pracovného miesta – šofér 
k 31.08.2019. 
Ďalšie zmeny sa týkali odchodu Ing. Molnárovej, ktorá našla uplatnenie v inej samospráve. 
Táto pozícia nebude obsadzovaná, predmetné oddelenie bude spadať pod vedúceho 
ekonomického oddelenia. Mgr. Maslíková požiadala o zrušenie pracovného pomeru. Na 
základe výberového konania bola menovaná Mgr. Ivana Kováčiková. 
Ďalej informoval o vytvorení nového útvaru Kancelária primátorky mesta, vedúca Mgr. 
Jana Paulínyová. Súčasťou tohto úvaru sú: Odddelenie marketingu a komunikácie, 
sekretariáty, správa informačných technológii a prvý kontakt (informátor). 

   
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 
 UZNESENIE MsZ 15.08.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Informáciu o organizačných zmenách ku dňu 31.08.2019 a ku dňu 30.09.2019  

a zmene Organizačnej schémy MsÚ v súlade s §13 ods. 4 písm. d) zákona 
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č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  účinnej  od 01. 09. 2019 a od 01.10.2019, 
predloženú v z. primátorky mesta Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky 
mesta. 

 
 K bodu 9/ 
A/   Návrh na zmenu zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného 

prostredia a dopravy 
 Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 

Zástupcom primátorky mesta odznel návrh na zmenu zapisovateľa Komisie výstavby, 
územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Od p.Vladimíra Holúbeka bola 
doručená žiadosť vzdania sa funkcie zapisovateľa ku dňu 01.08.2019. Dnešným dňom 
bude zvolený nový zapisovateľ Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a dopravy, Ing. Rastislav Daubner, referent odd. výstavby, ÚP, dopravy  
a OŽP. 

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
 
UZNESENIE MsZ 15.08.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Návrh na zmenu zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia, predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátora mesta. 

 
MsZ ODVOLÁVA: 
P. Vladimíra Holúbeka, súčasného zapisovateľa Komisie výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia a dopravy na základe písomného vzdania sa funkcie. 

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

 
MsZ VOLÍ: 
Do funkcie zapisovateľa Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a dopravy Ing. Rastislava Daubnera, referenta odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP. 
 
HLASOVANIE :  
ZA             :   všetci z prítomných poslancov t.j. 14 
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA    :   nikto z prítomných poslancov 

 
B/ Zriadenie Elokovaného pracoviska Morovnianska cesta 1866/55, Handlová  

ako súčasti Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová  
Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej  listine Materskej školy,  
Ul. SNP 27, Handlová 
Predkladá: písomne Mgr. J. Maslíková, odborný zamestnanec školského úradu 
 
Dôvodom na zriadenie ďalšieho elokovaného pracoviska MŠ, Ul. SNP 27, Handlová  
bola potreba zvýšiť kapacitu (počet miest) našej materskej školy. Finančné prostriedky 
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na prebudovanie priestorov základnej školy na materskú školu sa získali z 
Integrovaného regionálneho operačného programu so zameraním na zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl. 
Vytvorené priestory pre jednu triedu materskej školy s kapacitou cca 20 detí spĺňajú 
požiadavky pre zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v súlade vyhláškou 
Ministerstva Zdravotníctva SR. 
Po doplnení potrebných dokladov ministerstvo školstva prejednalo našu žiadosť a na 
základe predložených dokladov vydalo dňa 19.07.2019 rozhodnutie, ktorým zmenilo  
sieť a zaradilo Elokované pracovisko, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová ako 
súčasti Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová, do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2019, čím sú 
splnené legislatívne podmienky na zriadenie elokovaného pracoviska. 
  
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.    

 
  UZNESENIE MsZ 15.08.2019: 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
   Návrh na zriadenie  Elokovaného pracoviska, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová 

ako súčasti Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová, predložený  
  Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, odborným zamestnancom Spoločného školského úradu, 

bez výhrad. 
 
  MsZ ZRIAĎUJE: 
  V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 2019/13387:1-A1050 Elokované pracovisko, Morovnianska cesta 1866/55, 
Handlová ako súčasti Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová s termínom začatia činnosti 
od 01.septembra 2019. 

   
  HLASOVANIE  :  
  ZA              :   všetci z prítomných poslancov t.j. 14 
  PROTI          :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov   
 
  Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej  listine Materskej školy,  
  Ul. SNP 27, Handlová 
  Zriadením elokovaného pracoviska vzniká nová organizačná časť materskej školy  
  a túto skutočnosť je potrebné zapracovať do zriaďovacej listiny  rozpočtovej organizácie 

Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová. Zmeny údajov v zriaďovacej listine  
  sa vykonávajú dodatkom. Dodatok č. 9 mení a dopĺňa ustanovenia v zriaďovacej listine 

tak, aby obsahovala všetky nové skutočnosti, (t. j. názov novej organizačnej časti MŠ  
  a číslo rozhodnutia MŠVVaŠ o zaradení elokovaného pracoviska do siete). 
 
  UZNESENIE MsZ 15.08.2019: 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
  Návrh Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová, 

predložený Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, odborným zamestnancom Školského úradu,  
  bez výhrad. 
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  MsZ SCHVAĽUJE: 
  Dodatok č.9 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová v predloženom  
  rozsahu. 

    
HLASOVANIE  :  
ZA              :   všetci z prítomných poslancov t.j. 14 
PROTI          :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov   
 
K bodu 10/ 
Diskusia 
P. poslanec Spevár informoval o doručení odpovedí na interpeláciu týkajúcu sa 
financovania Pálfyho Laury. Odporúčil do budúcnosti osloviť aj iných podnikateľov 
v meste, nie len tých, ktorí boli uvádzaní v liste. 
Požiadal vedenie mesta o vyvolanie stretnutia s investorom, ktorý vykonáva vykopové 
práce (vkladajú optické káble) na území mesta a získať pre mesto z danej investície 
benefity. Ďalej sa zaujímal sa, či je kontrolované vrátenie vykopávok do pôvodného stavu 
po skončení prác (majú uvádzané v zmluve). Vedúci odd. výstavby reagoval uvedením, 
že investičná akcia prebieha a jej  ukončenie je naplánované na koniec kalendárneho 
roku 2019. Niektoré úseky sa preberajú priebežne, preberá ich buď správca verejnej 
zelene alebo správca komunikácie. 
P. poslanec Stopka v súvislosti so spomínanými personalnými zmenami poďakoval Ing. 
Molnárovej a Mgr. Maslíkovej za spoluprácu. 
P. poslankyňa Gregor v mene obyvateľov Ligetskej ulice ( osada Mlynárka ) poďakovala 
Mgr. Paulínyovej, náčelníkovi MsÚ a aktivačným pracovníkom za rýchlu likvidáciu 
odpadu z tejto záhradkárskej osady a tiež za vykosenie trávy pri komunikácií. 
V mene poslankyne p. Baranovičovej poďakovala MsP za rýchle vyriešenia napadnutia 
občanov psom. 
V mene MsP požiadala občanov mesta, aby požiadavky nahlasovali telefonicky, prostr. 
SMS správ, mailom osobne, nie prostredníctvom sociálnych sieti. Táto požiadavka sa 
týka aj iných podnetov pre rýchlosť vybavenia.  
P. poslanec Uríček sa prihovoril hlavne poslancom MsZ z minulých obdob , keďže je 
stále poukazované na nepraznivú finančnú kondíciu mesta. Na základe štatistických 
údajov INEKO (hospodárenie miest a obcí SR) konštatoval, že situácia je oveľa lepšia 
ako sa prezentuje.  

  P. Molnár požiadal o vypracovanie VZN mesta Handlová týkajúce sa chovu 
hospodárskych zvierat, viacerí obyvatelia mesta riešia daný problém. 

  P. Hallon reagoval na článok v Handlovskom hlase č. 7 venovaný 10. výročiu od 
baníckej tragédie. Konkrétne mal výhradu k pomenovaniu pamätníka 000– Pamätník 
baníkov , čo nie je pravda. Je to Pamätník baníckeho štrajku. Navrhol, aby sa postavil 
pamätník pre baníkov, ktorý zahynuli pri banskej práci s umiestnením v areáli Banského 
múzea. 

  Za chybné pomenovanie pamätníku sa ospravedlnila Mgr. Paulínyová z pozície 
šefredaktorky Handlovského hlasu. 

   Na slová p. Hallona reagovali riaditeľka DK MH a riaditeľka RTV Prievidza s.r.o. 
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K bodu 11/ 
Interpelácia 
V rámci tohto bodu nebola doručená žiadna písomná interpelácia. 
 
K bodu 12/ 
Záver 
Zástupca primátorky mesta konštatovaním naplnenia všetkých bodov rokovania skončil 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová s poďakovaním prítomným  

     za účasť.  
 

           
 
 

 
      Ing. Radoslav Iždinský   
  zástupca primátorka mesta 

                (podpísal dňa  20.09.2019) 
 
 
 

 
 
Prednosta MsÚ   : Ing. Tibor Kolorédy 

       (podpísal dňa 16.09. 2019) 
 
 

 
 
 

 
Overovateľ                                   : Mgr. Tomáš  Arvay 
      (overil dňa 19.09.2019) 

 
 
 
 
 
 

Overovateľ              :  Ján Spevár, M.A. 
                                                                          (overil dňa 19.09. 2019) 
 
 
 
 
 
 

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

15.08.2019  
Spracovala, dňa : 12.09.2019 
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