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MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANDLOVÁ 
zápisnica z 5. zasadnutia, konanom dňa 27. júna 2019 

 
Dátum a  miesto rokovania : 

- 27.06.2019, MsÚ Handlová 
 
  Vedenie rokovania :  
-  Mgr.Silvia Grúberová, primátorka mesta  
 

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

Počet prítomných poslancov MsZ  : 
-        poslancov 15 (v úvode rokovania ) z celkového počtu 19 tj. Mestské zastupiteľstvo  
 je uznášania schopné 
- ospravedlnení: Ing. Podoba, p.Klas, p.Straka 
- neskorší príchod: JUDr. Ing.Stopka, PhD. 
 

Overovatelia: 
- Mgr. Ivana Hromádková 
- Bc.Alžbeta Orhová 
 

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. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta    
 
4. Nakladanie s majetkom mesta   
 Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Tatiana 

Molnárová vedúca odd.  daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ 
 
5. Zverenie majetku mesta do rozpočtovej a príspevkovej organizácie mesta 

Handlová  
 Predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ  
 
6.      Návrh VZN mesta Handlová č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  

Handlová,    
          Predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ  
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  7. Návrh VZN mesta Handlová č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová 

 Predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ  
 
  8. Informácia o návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta 

Handlová 
 Predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ  
 
  9. Rozpočtové opatrenie – 5. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019 
 Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, 

vedúci ekonomického odd. MsÚ  
 

       10. Návrh na schválenie kronikára mesta Handlová  
 Predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, ved. odd. komunikácie a marketingu 

MsU  
 
11. Návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019 
 Predkladá: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ   
 
12. Rôzne  
 A/  Informácia primátorky mesta o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti  

HATER – Handlová spol., s.r.o. 
Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 

 
 B/ Stanovisko mesta k zámeru spoločnosti BCF, s.r.o. predať akciový podiel  
 v spoločnosti KMET Handlová, a.s.  
 Predkladá: písomne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 
 C/ Návrh na voľbu nového člena Komisie zdravotnej, sociálne a ochrany 

verejného poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová 
 Predkladá: písomne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 
 D/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová 
         Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, predseda BR 
     
 13.    Interpelácia 
 14.    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 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,   
predložený Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta, bez výhrad. 
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MsZ SCHVAĽUJE: 
Program 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová podľa 
návrhu Mgr. Silvie Grúberovej, primátorky mesta, v predloženom rozsahu. 

 
UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie, predložený Mgr. Silviou Grúberovou, 
primátorkou mesta, bez výhrad. 

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

- p.Lina Gregor 
- Mgr.Jozef Juríček 
- p. Arpád Koszta 
 

 HLASOVANIE  :  
 ZA       :   14  z prítomných poslancov t.j. 15 
 PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA      :    1( Mgr. Juríček) z prítomných poslancov  
 

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

Primátorka mesta konštatovala, že neboli prijaté ukladacie uznesenia na ostatných 
zasadnutiach mestského zastupiteľstva mesta, preto nie je potrebná ich kontrola. 

 
 Odpovede na otázky poslancov MsZ: 
 Poslankyňa p.Jurkovičová na základe podnetov občanov Okružnej ulice poukázala 

a požiadala riešiť havaríjny stav schodov od F1 smerom na Okružnú ulicu. Schody sa 
rozpadávajú, strácajú tvar, čo však zdôraznila za prioritu je vybudovanie zábradlia 
z dôvodu bezpečnosti. 

 Vedúci odd. výstavby k podnetu uvedol, že technický stav schodov je známy, avšak 
v minulosti boli svojpomocne vybudované občanmi danej lokality (nie sú majetkom 
mesta). Ich opravu môžeme započítať do rozpočtu mesta na r. 2020 . 

 
 Poslankyňa p. Hromádková predložila podnet od občianky p. Božíkovej súvisiaci  

s parkom pred budovou MsÚ, konkrétné: „ ...myslí si, že mesto platí nemalé finančné 
prostriedky za údržbu zelene. Odborník v danej oblasti by nenavrhol, trávy a bodliaky.“ 
V tejto súvislosti bolo uvedené, že pred cca 6 dňami p. Božiková písala na Odkaz pre 
starostu a do dnešného dňa nebolo reagované na daný príspevok. V tejto súvislosti 
p.Božíkovú zaujíma, kto sleduje a odpoveda na predmetné príspevky. 

 Výsadzba parku spoločne s centrálnou mestskou zónou tak ako uviedol Ing. Čaplár, 
bolo navrhnuté architektom. Každý jeden druh bol vysadený v zmysle projektovej 
dokumentácie. 

 Vedúca komunikačného oddelenia reagovala na dotaz ohľadom Odkazu pre starostu 
uvedením, že meškajú s odpoveďami, čo súvisí s tým, že oddelenie bolo dlhodobo 
poddimenzované. Avšak Odkaz pre starostu je komunikovaný aj inými informačnými 
kanálmi, konkrétne predmetný prípad bol riešený minulý rok a uskutočnilo sa aj 
osobné stretnutie. 
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Podnet od rodičov prezentovaný  p. poslancom Spevárom súvisí so schodami od 
Cintorínskej ulice smerom na Školskú ulicu ( obdobný havarijný stav ako na Okružnej ulici) 
 
 P. poslanca Arvay  zaujímala  informácia ohľadom nekonania Pálfyho laury v 
rámci Regionálnych osláv dňa  baníkov 2019. 
Vedúca komunikačného oddelenia úvodom komentára informovala, že koncom mesiaca jún 
zasadal Organizačný štáb RODB. Program osláv je zostavený obdobne ako v minulých 
rokoch. Tento rok si však pripomíname 10. výročie Dňa bielych ruží a z tohto dôvodu je 
plánované viesť ich v inom duchu.  
 V krátkosti pripomenula, čo bolo myšlienkou Palfyho laury s konštatovaním, že o tento druh 
prezentácie nebol záujem  a bola dotovaná nemalou finančnou čiastkou. Po dohode 
hlavných organizátorov padlo rozhodnutie pozastaviť alegorický sprievod. 
 
P. poslankyňa Baranovičová predostrela podnety od občanov vo veci opílovania stromov, boli 
zaslané žiadosti, ktoré sa nezrealizovali. Na základe tejto skutočnosti ju zaujímal 
harmonogram prác a spôsob vybavovania žiadosti. 
Ing. Pavlík, referent životného prostredia informoval, že opílovanie prebieha v dvoch 
režimoch. Časť zastrešuje HATER – Handlová, spol. s.r.o. a časť je vykonávaná 
prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky sa 
neopilovalo. Budúci týždeň sa vykoná obhliadka stromov. 
Minulý rok obdržali žiadosti o výrub 98 stromov, uskutočnilo sa cca 50. Zvyšné výruby sa 
uskutočnia do konca roka alebo do 3/2020. 
Ing. Čaplár k vyššie uvedenému dodal, že výrub stromov je finančne poddimenzovaný. 
V rozpočte bola požiadavka vo výške 45 tis. €, ktorá bola ponížená na sumu 5 000 €, pričom 
výrub jedného stromu vychádza cca 250 €. Konštatoval zvyšovanie počtu žiadosti, avšak 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov ostávajú žiadosti nevybavené 4-5 rokov. 
 
P. poslanec Koszta vyjadril svoj nesúhlas, ako aj Handlovského baníckeho spolku 
s informáciou o nekonaní Pietnej spomienky kladenia vencov v rámci RODB na cintoríne 
a požiadal o vyjadrenie. 
 
Primátorka mesta – Organizačný štáb RODB zasadal v zložení mesto Handlová, Dom kultúry 
mesta Handlová, Hornonitrianske bane, a.s.( HBP, a.s.) a Združenie miest a obcí Hornej 
Nitry. Prebehla rozsiahla diskusia, z ktorej vzišlo, už spomínané nekonanie Pálfyho laury 
a návrh HBP, a.s.,aby sa zvážilo upustiť od kladenia vencov v rámci RODB z dôvodu 10. 
výročia Dňa bielych ruží. RODB sa koná v kratkom časovomm slede po 10. auguste a úctili 
by si ich pamiatku omšou v Kostole sv. Kataríny. 
P. poslanec Koszta reagoval: Deň bielych ruží sa týka 20 baníkov a RODB sú oslavou 
všetkých baníkov. Požiadal aj v zastúpení HBS, aby sa zvážilo zorganizovať kladenie vencov  
v menšom (mesto Handlová). 
Mgr. Paulínyová dodala k vyššie uvedenému: baníctvo bolo kladené na vysokú úroveň 
a rozdiel niekoľkých dní nie je až tak veľa. Zorganizuje sa vo väčšom pietná spomienka za 
účasti najvyšších vladných činiteľov. 
 
Poslanec p. Spevár  (interpelácia ) požiadal o číselne vyjadrenie Pálfyho laury za rok 2018 
Mgr.Paulínyová informovala, že nie  je možné poskytnúť túto informáciu, keďže predmetné 
podujatie je v gescii domu kultúry a p. riaditeľka nie je prítomná na MsZ z dôvodu čerpania 
dovolenky. Odpoveď bude zaslaná písomne.  
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K bodu 3/ 
Pripomienky a otázky obyvateľov mesta 
 
P. Šuník v úvode komentára vyjadril nesúhlas v súvislosti s RODB, konkrétne 
s informáciou upustiť od pietnej spomienky na cintoríne. Ponúkol finančnú výpomoc. 
Ďalej nadviazal na komentár z ostatného MsZ na problematiku futbalu v meste 
a stretnutie poslancov k tejto veci. Príspevkami z minulosti reagoval a poukazoval na 
otázky a komentáre, ktoré odzneli na predmetnom stretnutí poslancov so zástupcami 
futbalového klubu. 
V ďalšej časti komentára spomenul termálny vrt a možnosť príp. využitia ( kúpeľný 
dom) 
Primátorka mesta reagovala na vyššie uvedený komentár informáciami, ktoré už 
niekoľko krát odzneli. 
P. poslanec Juíček sa stotožnil s názorom p. poslanca Kosztu vo veci zorganizovania 
pietnej spomienky v rámci RODB. Ďalej reagoval na komentár p. Šuníka. 
Záverom tohto bodu poslankyňa Hromádková predložila poslanecký navrh o ukončení 
bodu rokovania Pripomienky a otázky obyvateľov mesta a do budúcnosti jeho 
zaradenie v závere programu.  

 
UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Poslanecký návrh Mgr. Ivany Hromádkovej o ukončení bodu rokovania Pripomienky  
a otázky obyvateľov mesta a do budúcnosti jeho zaradenie v závere programu.  

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 

Poslanecký návrh Mgr. Ivany Hromádkovej o ukončení bodu rokovania Pripomienky 
 a otázky obyvateľov mesta a do budúcnosti jeho zaradenie v závere programu.  
 

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

ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 
 
   K bodu 4/  
   Nakladanie s majetkom mesta 

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

 
1. Jana Juríková, trvalý pobyt Handlová, Kunešovská 24 

Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemku o výmere 55 m2 v k.ú. Handlová 
tvoriaci prístup a záhradu priľahlú k pozemkom a stavbe rodinného domu v 
spoluvlastníctve žiadateľky. Na pozemky nemá žiadateľka uzavretú nájomnú zmluvu, 
preto bude navýšená kúpna cena o neplatené nájomné za užívanie pozemku. 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy a Komisia 
ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučili predaj pozemku 
žiadateľke 

 
DISKUSIA:  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 
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UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na schválenie predaja pozemku v k.ú. Handlová, predložený Ing. Tatianou 
Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 
 

 MsZ SCHVAĽUJE: 
Predaj pozemku parcela C-KN č. 2496/1 – ostatná plocha o výmere 55 m2 v k.ú. 
Handlová vytvoreného geometrickým plánom č. 38/2019 vyhotoveným GEOREAL 
Handlová dňa 26.04.2019 a overeným dňa 06.05.2019 pod č. 425/2019 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 a priľahlej záhrady ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Jana Juríková, trvalý pobyt 
Handlová, Kunešovská č. 24, do výlučného vlastníctva v celosti za kúpnu cenu vo 
výške 1 093,95 €, v predloženom rozsahu. 
  
HLASOVANIE   :  
ZA       :   všetci  z prítomných poslancov t.j.  15  
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 
  

2.  Daniel Cibula, trvalý pobyt Handlová, Lipová 5/6   
Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku záhrada o výmere 1829 m2 v 
k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 855 m2.  
Žiadateľ pozemok užíva na základe nájomnej zmluvy s mestom zo dňa 09.05.2016 na 
účel záhrady.  
Medzi pozemkom, ktorý žiadateľ žiada kúpiť a pozemkom v jeho vlastníctve sa 
nachádza ešte pozemok vo vlastníctve mesta. 
Komisia výstavby, ÚP, ŽP a dopravy po prerokovaní predloženej žiadosti odporučila 
predaj časti pozemku žiadateľovi za podmienky, že odkúpi aj pozemok priľahlý k jeho 
pozemkom a stavbám v jeho vlastníctve. 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporúča predaj 
časti pozemku parcela C-KN č.3299 – záhrada o výmere 1829 m2 v k.ú Handlová v 
rozsahu výmery cca 855 m2 v prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom s podmienkou, že žiadateľ odkúpi od mesta aj pozemok parcela 
C-KN č. 3300/1 – zastavaná plocha o výmere 287 m2, ktorý sa nachádza okolo 
pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 
 
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 



7 

 

– 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. 15 
  PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 
  

3. Norbert Ondriš a manželka Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota  
č. 83 
Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku trvalý trávny porast o výmere 
4262 m2 v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 2832 m2. Pozemok užívajú na základe 
nájomnej zmluvy s mestom od 30.12.2016 na účel chovu oviec a za týmto účelom ho  
chcú aj odkúpiť.  
Komisia výstavby, ÚP, ŽP a dopravy neodporučila predaj časti parcely žiadateľom z 
dôvodu, že pozemok sa nachádza v zastavanej časti územia a vzhľadom na veľkosť 
požadovanej výmery pozemku (2832 m2) a celkovej výmery pozemku (4262 m2), by sa 
dal využiť na výstavbu rodinných domov. 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila predaj 
časti pozemku v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery cca 2832 m2 v prospech 
žiadateľov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
Mestská rada odporučila predaj časti pozemku žiadateľovi. 

 
 DISKUSIA:  
 P. poslanec Daubner konštatoval, že pri predajoch, kde nie sú zhodné odporučania 

komisií sa  prikláňa k názoru Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a dopravy. Požiadal predsedu komisie o informácie. 

 P. poslanec Koszta: komisia dospela k stanovisku pozemky nepredať z dôvodu, že sú 
rozlohovo veľké s možnosťou realizovať výstavbu štyroch rodinných domov. 

 Zástupca primátorky mesta sa zaujímal koľkí členovia komisie sa zúčastnili 
tvaromiestnej obhliadky. 

 P. poslanec Koszta:členovia komisie si vykonávajú obhliadku individuálne. Obhliadky 
spoločne vykonávajú predseda a zapisovateľ Komisie výstavby a zapisovateľka 
Komisie ekonomickej. Vždy je k dispozícií fotodokumentácia. 

 Vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti pre ujasnenie informovala, že 
časť pozemku je svahovitá, nevhodná na výstavbu a druhá časť strmá vhodná na 
poľnohospodárske účely. Z týchto dôvodov bol odporučený odpredaj. 

  
 P. poslanec Spevár: Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských 

projektov kontroluje a odporúča finančnú stránku. Stanovisko Komisie výstavby, 
územného plánovania, životného prostredia a dopravy akceptujú.  

 P. poslankyňa Baranovičová sa zaujímala, či sa pripravuje zmena Územného plánu, ak 
áno, tak či by sa dotkla aj predmetného pozemku. 
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 Ing. Molnárová: na predmetnom pozemku je dovolená výstavba, čo však nebolo 
predmetom žiadosti. Žiadateľ má postavený rodinný dom pod uvedenou parcelou 
a pozemky chce využívať na poľnohospodárske účely  a chov oviec. 

 Ing. Čaplár doplnil komentár uvedením, že situáciu je potrebné vnímať z dvoch 
pohľadov:ekonomický, a čo sa týka územného plánu Nová Lehota je zmiešané úzmie 
s možnosťou výstavby rodinných domov. 

 Druhý pohľad technický: jedná sa o pozemky svahovitého terénu s absenciou 
inžinierských sieti, čo predstavuje ďalšie finančné náklady. 

 P. poslankyňa Gregor z pozície členky Komisie výstavby:pri prerokovaní predmetnej 
žiadosti sa vychádzalo zo skutočnosti, že v Handlovej je málo miest na individuálnu 
bytovú výstavbu 

 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 
  

 UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 
     MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh na schválenie predaja pozemku v k.ú. Nová Lehota, predložený Ing. Tatianou 

Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 
  
 MsZ NESCHVAĽUJE: 
 Predaj pozemku parcela C-KN č. 404/2 – trvalý trávny porast o výmere 2810 m2 v k.ú. 

Nová Lehota vytvoreného geometrickým plánom č.120/2019 vyhotoveným Geoslužba 
Prievidza, s.r.o. dňa 29.05.2019 a overeným dňa 05.06.2019 pod č. 554/2019 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 chovu oviec a spracovania sena ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Norbert Ondriš a manželka 
Denisa, obaja trvalý pobyt Handlová, Nová Lehota č. 83 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom 
vo výške 6,74 €/m2, t.j.18 939,40 €, v predloženom rozsahu. 

   
  HLASOVANIE   : Nebola naplnená podmienka schválenia trojpätinovou väčšinou 
  ZA       : 11    z prítomných poslancov t.j. 15 
  PROTI       :   3  ( Ing. Litva, p. Gregor, p. Koszta ) z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :   1  (p. Dauber ) z prítomných poslancov 
  

4. Patrik Uramovský, trvalý pobyt Handlová, Stará cesta 44  
 Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemkov v k.ú. Handlová, a to 

záhrada o výmere 1118 m2 a časť parcely – záhrada o výmere 1412 m2.  
 Predmetné pozemky sú na základe čestného vyhlásenia žiadateľa zastavané stavbou 

záhradnej chatky, ktorú by chcel legalizovať a preto potrebuje byť vlastníkom 
pozemku, na ktorom je stavba postavená. V súčasnosti pozemok užíva na základe 
nájomnej zmluvy s mestom od 01.04.2019 s nájomným vo výške 30,00 €/rok za 300 
m2. Žiadateľ má uzavretú nájomnú zmluvu ešte na 700 m2, ktoré susedia so žiadaným 
pozemkom, od 31.01.2019 s nájomným vo výške 70,00 €/rok.   

 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, Komisia 
ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov  neodporučili predaj časti 
pozemkov v prospech žiadateľa. 

 
DISKUSIA:  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
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  UZNESENIE MsZ 27.06. 2019: 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

 Návrh na neschválenie predaja pozemkov v k.ú. Handlová, predložený Ing. Tatianou 
Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 

 
  MsZ NESCHVAĽUJE: 

 Predaj pozemkov v k.ú. Handlová, a to časť parcely C-KN č. 2920 – záhrada o výmere 
1118 m2 a časť parcely C-KN č. 2900 – záhrada o výmere 1412 m2 spolu v rozsahu 
výmery 300 m2 v prospech Patrik Uramovský, trvalý pobyt Handlová, Stará cesta č. 44 
do výlučného vlastníctva v celosti,  v predloženom rozsahu. 

 
  HLASOVANIE  :  
  ZA       :  13 z prítomných poslancov t.j. 15 
  PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :    2 (p. Gregor, p.Šimonová) z prítomných poslan 
 

5.        Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 
 Mesto Handlová obdržalo žiadosť o zriadenie vecného bremena k časti pozemku 
 –  ostatná plocha o výmere 9959 m2 v k.ú. Handlová  
 Vecné bremeno spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim 

ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, 
údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na 
predmetnú časť pozemku. 

 Žiadateľ k žiadosti priložil znalecký posudok, na základe ktorého ponúkol mestu 
jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 35,64 €. Mesto zriaďuje 
vecné bremená za odplatu, ktorej výška bola vypočítaná ako 10 ročné nájomné za 
zabratý pozemok. V tomto prípade by bola suma 44,96 €/rok (ročné nájomné podľa 
poskytnutého ZP) x 10 rokov = 449,60 €. Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej časť 
Horný koniec. 

 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, Komisia 
ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov aj mestská rada odporučili 
zriadenie vecného bremena k časti pozemku za jednorazovú odplatu vo výške  

 449,60 €. 
 

 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 
 UZNESENIE MsZ 27.06. 2019: 
    MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena k pozemku v k.ú. Handlová, 

predložený Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta  
 a podnikateľskej činnosti. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
 Zriadenie vecného bremena k časti pozemku parcela E-KN č. 1640/2 – ostatná plocha 

o výmere 9959 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu dielu č. 1) o výmere 80 m2 podľa 
vyznačenia na geometrickom pláne č. 46193537-293/2018 v prospech 
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, IČO 36 442 
151 za jednorazovú odplatu vo výške 449,60 €, v predloženom rozsahu. 
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 HLASOVANIE :  
 ZA   :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
 PROTI         :   nikto z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA    :   nikto z prítomných poslancov 
 
6. Predaj pozemku v k.ú. Handlová – vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže 

Mestské zastupiteľstvo  mesta Handlová na zasadnutí dňa 30.05.2019 uznesením 
schválilo zámer predaja pozemku parcela – zastavaná plocha o výmere 109 m2 v k.ú. 
Handlová  na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou vo výške 
2 460,00 €. Termín predkladania súťažných návrhov bol od 03.06.2019 do 17.06.2019 
v čase do 15,00 hod. 
V stanovenom termíne mesto obdržalo jeden súťažný návrh od spoločnosti HUTIRA 
Slovakia, s.r.o. .  
Komisia pre posúdenie súťažných návrhov vyhodnotila predložený návrh a určila ako 
víťaza súťaže spoločnosť HUTIRA Slovakia, s.r.o. s ponúkanou výškou kúpnej ceny 2 
460,00 € a odporučila s víťazom súťaže uzavrieť kúpnu zmluvu. 

 
 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
 
 UZNESENIE MsZ 27.06. 2019: 
    MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh na schválenie predaja pozemku v k.ú. Handlová, predložený Ing. Tatianou 

Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 
 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
 Predaj pozemku parcela C-KN č. 379/10 – zastavaná plocha o výmere 109 m2 v k.ú. 

Handlová podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na 
základe obchodnej verejnej súťaže v prospech víťaza obchodnej verejnej súťaže 
HUTIRA Slovakia, s.r.o., so sídlom Handlová, 29. augusta 92, IČO 36 297 569, do 
výlučného vlastníctva v celosti za kúpnu cenu vo výške 2 460,00 €, 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 5/ 

 Zverenie majetku mesta do rozpočtovej a príspevkovej organizácie mesta 
Handlová  

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

Vedúci ekonomického oddelenia informoval v zmysle legislatívy o možnosti hospodariť   
s majetkom mesta samostatne alebo prostredníctvom správcu, ktorým je jej rozpočtová 
alebo príspevková organizácia. V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta 
Handlová: „Majetok mesta sa do správy zveruje pri zriadení správcu na základe 
rozhodnutia mestského zastupiteľstva v zriaďovacej liste. Ďalší majetok mesta zveruje 
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správcovi mestské zastupiteľstvo formou písomného protokolu o zverení majetku mesta 
do správy“.   
Predložil návrh na zverenie majetku nadobudnutého mestom z vlastných zdrojov mesta     
a zo zdrojov štátneho rozpočtu a EÚ z projektu „Mestská knižnica Handlová – 
rekonštrukcia a modernizácia s cieľom zvýšenia kvality služieb ako aj energetickej 
efektívnosti“ do správy mestskej  rozpočtovej a príspevkovej organizácií, ktorého  
využívajú na zabezpečenie vzdelávacej činnosti v meste. Jedná sa o uvedený mestský 
majetok: 
Základná škola Mierové námestie – mesto Handlová ako zriaďovateľ tejto RO zakúpilo 
ako kapitálový výdavok z vlastných prostriedkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ Mierové 
námestie „Univerzálny robot RM-60H s príslušenstvom“:  
 

- Mestská knižnica Handlová – mesto Handlová nadobudlo majetok z nenávratného 
finančného príspevku prostredníctvom projektu s názvom „Mestská knižnica Handlová – 
rekonštrukcia a modernizácia s cieľom zvýšenia kvality služieb ako aj energetickej 
efektívnosti“: 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti odporučila 
zverenie majetku podľa predloženého návrhu. 

 
DISKUSIA:  

  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
 

UZNESENIE MsZ 27.06.2019:  
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Zverenie majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie  a príspevkovej organizácie 
predložené Ing. Petrom. Mendelom., vedúcim ekonomického. odd. MsÚ, bez výhrad. 

 
MsZ SCHVAĽUJE : 
Zverenie majetku mesta do správy rozpočtovej organizácií:  
- Základnej škole Mierové námestie č. 255/27 Handlová: 
- 022 – Stroje, prístroje a zariadenia – Univerzálny robot RM-60H s príslušenstvom  
v zostatkovej hodnote k 30.06.2019 – 5 244,00 €. 
 
Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácií:  
- Mestská knižnica Handlová, Námestie baníkov3, Handlová: 
- 021 – Budovy, stavby – MsK – rekonštrukcia a modernizácia v zostatkovej hodnote  
k 30.06.2019 – 890 076,38 € 
- 022 – Stroje, prístroje a zariadenia v zostatkovej hodnote k 30.6.2019 – 16 647,60 €: 
- 5428 Stolový počítač Lenovo Idea Centre A740 - 6 ks so ZC k 30.6.2019 – 4 495,00 € 
- 5429 Multifunkčné zariadenie Xerox Work Centre 7835 - 2 ks so ZC k 30.6.2019 –   

 5 115,00 € 
- 5430 Electrol premietacie plátno motorické s DO - 2 ks so ZC k 30.6.2019 –  
 1 831,20 € 
- 5431 Data Projektor DLP,WXGA - 2 ks so ZC k 30.6.2019 – 2 597,20 € 
- 5432 Prezentačný prepínač - 2ks so ZC k 30.6.2019 – 2 609,20 €. 
- 028 – OHDM v zostatkovej hodnote k 30.6.2019 – 0,00 : 
- 3141 Stolný počítač Lenovo Idea Centre C50-30 White – 6 ks so ZC k 30.6.2019   
 0,00 € 
- 3142 Stolový digitálny kopírovací stroj A3 čierno-biely so ZC k 30.6.2019 – 0,00 € 
- 3143-3194 Nábytok – zariadanie MsK so ZC k 30.6.2019 (viď príloha) –  0,00 €  
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- 3196 DVD prehrávač – 2 ks zo ZC k 30.6.2019 – 0,00 € 
- 3197 Mixážny zosilňovač 120w/100v – 2 ks so ZC k 30.6.2019 – 0,00 € 
   
 OTE: 
- 3429 Obloženie rúr kúrenia v MsK v cene  342,00 € .  

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

 
 K bodu 6/ 

Návrh VZN mesta Handlová č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Handlová,    

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

Vedúci ekonomického odd. úvodom tohto bodu informoval o prerokovaní 
predmetného návrhu v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva, ako aj 
v mestskej rade. Materiál bol pozmenený a upravený po pracovnom stretnutí 
poslancov MsZ. 
Predkladaný návrh súvisí aj s legislatívnymi zmenami za posledné roky, ale aj 
potreby zapracovať povinnosť poskytovateľa dotácie vykonávanie administratívnej 
finančnej kontroly, zjednostiť podmienky podávania žiadostí, pravidlá schvaľovania 
a poskytovania dotácií, spôsob vyúčtovania a následnej kontroly. Upriamil pozornosť 
na: §3 Podmienky poskytnutia dotácie 
bod 3 
Dotáciu je možné poskytnúť aj na prevádzkové náklady žiadateľa súvisiace so 
zabezpečovaním verejnoprospešných služieb v oblastiach v zmysle § 2 bodu 3 
nariadenia. K prevádzkovým nákladom patria najmä náklady na dodávky médií a 
služieb, vodné, stočné, elektrickú energiu, plyn, odvoz a likvidáciu odpadu, 
bezpečnostnú službu, kancelárske potreby, náklady na opravy, servis (inšpekcie), 
údržbu a opravu zariadení a pod. 
 
bod 4 Dotáciu nie je možné poskytnúť na: 
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,  
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,  
c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,  
d) nákup alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, 
e) výdavky, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi, 
f) aktivity s cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou 
podnecovať neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery                 
a náboženstva, fašistického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho 
pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, 
g) na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing, dotáciu inému 
subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojených s príjemcom, 

 
§ 4 
Zdroje finančných prostriedkov a vymedzenie okruhu subjektov 
bod 1  
b) dotácie prideľované komisiou  športu so zreteľom, aby z celkovej sumy dotácie 
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schválenej v rozpočte minimálne 50 % finančných prostriedkov smerovalo na 
podporu detí a mládeže do 19 rokov veku, 
bod 4 
Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Právnická 
osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bola poskytnutá jednorazová dotácia  
je povinná zúčtovať získané prostriedky z dotácie do 30 kalendárnych dní.  Právnická 
osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bola poskytnutá viacnásobná dotácia  
je povinná zúčtovať získané prostriedky z dotácie po ich použití do 30 kalendárnych 
dní po skončení príslušného štvrťroka, v poslednom štvrťroku najneskôr do 15.12. 
kalendárneho roka. 
 
§ 6 
Postup pri prideľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 

 bod 9  
Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je do výšky 100 000,00 EUR za 
rozpočtový rok. Kontrolu výšky dotácie podľa uvedených kritérií vykoná ekonomické 
oddelenie. 
Návrh VZN  bol zverejnený na úradnej tabuli  a web stránke mesta 
k pripomienkovaniu od 12.06.2019. 

 
   DISKUSIA:  

 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
 

 UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh VZN mesta Handlová č.3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Handlová, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ, 
bez výhrad. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
 VZN mesta Handlová č.3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Handlová v 

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

  
 
 
K bodu 7/ 
Návrh VZN mesta Handlová č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová 
Predkladá: písomne –Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ 
 
Vedúci ekonomického oddelenia predložil návrh  VZN mesta Handlová č. 4/2019  
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová v zmysle legislatívy. Súčasťou 
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pôvodného VZN sú štyri doplnky. Pre lepšiu prehľadnosť predkladáme návrh nového 
znenia VZN. 
Výška príspevku v materskej škole, výška príspevku v školskom klube a  výška 
príspevku v centre voľného času ostávajú nezmenené. 
 
Základná umelecká škola predložila návrh na zmenu výšky mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov z nasledovných dôvodov: 
- Najvyššie zvýšenie je u dospelých nad 25 rokov, nakoľko vo Výkaze 40-01 o počte 
detí k 15.9. v kalendárnom roku na podiel z výnosu podielovej dane sa uvedie počet 
žiakov od troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku. Počet poslucháčov nad 25 
rokov sa neuvádza a títo poslucháči nie sú  zahrnutí v podielovej dani.  
- U ostatných žiakov/poslucháčov ide o zaokrúhlenie na celé eurá.  
 
-Zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zdôvodňujú aj tým, že 
od 1.1.2013 je koeficient na prerozdeľovanie výnosu dane nižší Nariadením vlády č. 
415/2012 z 28.11.2012 (žiak ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania z 13,0 na 11,4 a 
žiak ZUŠ v skupinovej forme vzdelávania z 8,0 na 7,0). 
-Na základe konzultácie vedenia ZUŠ v Handlovej a vedenia mesta dňa 6.6.2049 bolo 
doplnené ustanovenie v Navrhovanom VZN č. 4/2019 – „Žiaci, ktorí neodovzdajú 
čestné vyhlásenie v ZUŠ (okrem žiakov MŠ) majú výšku mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov pre individuálne vyučovanie vo výške 60,- €/mesačne a pre 
skupinové vyučovanie vo výške 30,- €/mesačne“. Výška príspevku navrhovaná ZUŠ je 
vypočítaná v prílohe č. 1.  

 
Zmenu mesačných príspevkov navrhuje riaditeľ ZUŠ takto: 

           Platné – Doplnok č. 2     Navrhované 
a) Prípravné štúdium žiaka v predškolskom veku       2,00 €/mesiac     2,00 €/mesiac 
 
b) Prípravné štúdium ostatných žiakov: 
- individuálne štúdium    6,00 €/mesiac      6,00 €/mesiac 
- kolektívne štúdium    4,50 €/mesiac      4,50 €/mesiac 
 
 
c) Základné štúdium I. a II. stupeň do 19 rokov: 
- individuálne štúdium    6,00 €/mesiac     8,00 €/mesiac 
- kolektívne štúdium    5,30 €/mesiac     6,00 €/mesiac 
 
 
d) Štúdium pre dospelých od 20 do 25 rokov: 
- individuálne štúdium – študenti   10,00 €/mesiac   
- kolektívne štúdium – študenti              7,00 €/mesiac   
  
 
e) Štúdium pre dospelých nad 25 rokov: 
- individuálne štúdium    32,00 €/mesiac 80,00 €/mesiac 
- kolektívne štúdium    16,00 €/mesiac 40,00 €/mesiac 
  
 
f) Žiaci, ktorí neodovzdali čestné vyhlásenie v ZUŠ (okrem MŠ) majú výšku mesačného 

príspevku: 
- individuálne štúdium       60,00 €/mesiac 
- kolektívne štúdium       30,00 €/mesiac. 
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Výška príspevku v školskej jedálni a výdajne školskej jedálni: 
zmenu výšky mesačného príspevku na nákup potravín, ktorú  uhrádza zákonný 
zástupca dieťaťa a žiaka ako príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov v školskej 
jedálni vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 
nadväznosti na odporúčané výživové dávky na jedno jedlo v školskej jedálni je 
potrebné upraviť, nakoľko súčasne platné výšky sú už nepostačujúce a v jedálňach nie  
je možné dodržiavať odporúčané výživové dávky pre stravníkov ŠJ ako aj pestrosť 
stravy. 
a) v materskej škole: desiata, obed, olovrant pre deti a obed pre zamestnancov: 
deti  platné(Doplnok č.4) navrhované 3. finančné pásmo:    
desiata  0,32 €   0,38 €    
obed   0,76 €   0,90 €    
olovrant 0,26 €   0,26 €    
spolu  1,34 €   1,54 € 
 
Zákonný zástupca dieťaťa okrem dieťaťa v poslednom ročníku MŠ uhradí sumu vo výške 1,54 
€ a zákonný zástupca dieťaťa v poslednom ročníku MŠ uhradí rozdiel medzi schválenou, 
hodnotou príspevku na dieťa a deň  a dotáciou,, t. j. 0,34 €   
 
zamestnanci MŠ a ŠJ pri MŠ: 
platné (Doplnok č.4): 
1,33 €/obed nákup potravín + 1,62 €/obed režijné náklady = 2,95/obed 
navrhované 3. finančné pásmo: 
1,41 €/obed nákup potravín + 1,72 €/obed režijné náklady = 3,13/obed. 
 
b)    v základnej škole: desiata a obed pre žiakov a obedy pre zamestnancov a cudzích 
stravníkov: 
žiaci    platné(Doplnok č.4)  navrhované 3. finančné pásmo:  
  obed (0.-4. ročník) 1,09 €/obed   1,21 €/obed   
  obed (5.-9. ročník) 1,16 €/obed   1,30 €/obed  
 
Zákonný zástupca žiaka v 0. – 4. ročníku uhradí sumu rozdiel medzi schválenou hodnotou 
príspevku na žiaka  a dotáciou, t. j. vo výške 0,01 € a zákonný zástupca žiaka v 5.-9. ročníku 
uhradí rozdiel medzi schválenou hodnotou príspevku na žiaka  a dotáciou, t. j. 0,10 €  
 
desiata (0.-9.. ročník):  
navrhované 3. finančné pásmo – 0,56 €/desiata zákonný zástupca uhradí 0,56 €  
   
platné (Doplnok č.4) –  1.-4. ročník – 0,36 €/desiata 
     5.-9. ročník – 0,41 €/desiata  
zamestnanci ZŠ a cudzí stravníci: 
platné (Doplnok č.4): 
1,26 €/obed nákup potravín + 1,54 €/obed režijné náklady = 2,80/obed 
navrhované 3. finančné pásmo: 
1,41 €/obed nákup potravín + 1,72 €/obed režijné náklady = 3,13/obed. 
    
c)     Finančné pásmo pre diétne stravovanie :  
v materskej škole: desiata, obed, olovrant pre deti: 
deti           platné(Doplnok č.4)             navrhované 3. finančné pásmo:  
desiata   0,38 €               0,46 €    
 obed              0,91 €               1,08 €    
 olovrant  0,31 €               0,31 €    
  spolu             1,60  €                1,85 € 
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Zákonný zástupca dieťaťa okrem dieťaťa v poslednom ročníku MŠ uhradí sumu vo výške  
1,85 € a zákonný zástupca dieťaťa v poslednom ročníku MŠ uhradí rozdiel medzi schválenou, 
hodnotou príspevku na dieťa a deň  a dotáciou,, t. j. 0,65 €     
    
d) pre diétne stravovanie v základnej škole – obed pre žiakov: 
 žiaci    platné(Doplnok č.4)  navrhované 3. finančné pásmo:  
  obed (0.-4. ročník) 1,31 €/obed   1,46 €/obed   
 obed (5.-9. ročník) 1,39 €/obed   1,56 €/obed  
  
Zákonný zástupca žiaka v 0. – 4. ročníku uhradí sumu rozdiel medzi schválenou hodnotou 
príspevku na žiaka  a dotáciou, t. j. vo výške 0,26 € a zákonný zástupca žiaka v 5.-9. ročníku 
uhradí rozdiel medzi schválenou hodnotou príspevku na žiaka  a dotáciou, t. j. 0,36 €. 

 
DISKUSIA: 
V rámci tohto bodu odznela rozsiahla diskusia, z ktorej vyplynulo prijatie uznesenia. 
  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 

 
UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh VZN mesta Handlová č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Handlová predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ, bez 
výhrad. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Na VZN mesta Handlová č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Handlová v predloženom rozsahu. 

 
  HLASOVANIE     :  
  ZA                   :  12 z prítomných poslancov t.j. 15 
  PROTI         :    2 (p. Šimonová, p. Baranovičová) z prítomných poslancov  
   ZDRŽAL SA        :    1 (Mgr. Jonasová) z prítomných poslancov 
 
 
  K bodu 8/ 

Informácia o návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta 
Handlová 

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

Vedúci ekonomického oddelenia predložil dôvody a postupy zrušenia príspevkovej 
organizácie Plaváreň mesta Handlová. Z dôvodu prevzatia prevádzky plavárne a 
kúpaliska koncesionárom v zmysle koncesnej zmluvy dochádza k zrušeniu 
príspevkovej organizácie, čím dôjde k racionalizácii a optimalizácii ekonomických 
nákladov súvisiacich s existenciou samostatnej mestskej príspevkovej organizácie. 
K zrušeniu uvedenej organizácie dôjde s účinnosťou k 30.09.2019 s tým, že všetky jej 
činnosti budú od 01.10.2019 ukončené. Mesto Handlová zabezpečí prechod práv a 
povinností z príspevkovej organizácie na mesto. Čo sa týka personálnych záležitostí, 
prechod pracovnoprávnych vzťahov sa vykoná v súlade so Zákonníkom práce. 
Predpokladá sa uvoľnenie všetkých zamestnancov zrušenej príspevkovej organizácie 
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s tým, že uskutočnia opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov a prerokujú sa tieto 
opatrenia s každým zamestnancom organizácie a zároveň sa vykoná ponukové 
konanie inej vhodnej práce pre zamestnanca. V prípade, že sa v organizačnej 
štruktúre mesta nájde možnosť umiestnenia zamestnancov plavárne, budú niektorí 
prerozdelení do už existujúcich útvarov mestského úradu. Po schválení návrhu 
zrušenia príspevkovej organizácie bude prebiehať proces identifikácie majetku, práv  
a záväzkov zrušenej príspevkovej organizácie, a na základe toho vymedzenie 
predmetu prevádzanej majetkovej podstaty a ostatných práv a povinností na mesto. 
 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    

 
    UZNESENIE MsZ 27.06.2019 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Informáciu o návrhu na zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová  
k 30.9.2019 predloženú Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ bez 
výhrad 

 
   MsZ SCHVAĽUJE: 

1. vykonanie mimoriadnej inventarizácie zvereného dlhodobého majetku, záväzkov  
a rozdielov majetku a záväzkov príspevkovou organizáciou ku dňu 31.7.2019, 

 
 2. odňatie zvereného dlhodobého majetku zo správy príspevkovej organizácie a prevod na 

mesto ku dňu 31.7. 2019 po vykonaní mimoriadnej inventarizácie, 
 

 3. zrušenie príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová k 30.09.2019 bez právneho 
nástupcu s tým, že všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej 
príspevkovej organizácie prechádzajú dňom 01.10.2019 na zriaďovateľa – mesto 
Handlová, 

 
 4. odvolanie z funkcie vedúceho príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová  

Mgr. Vladislava Šúra a to s účinnosťou k 30.9.2019, 
 
  5. poverenie primátorky mesta Mgr. Silvie Grúberovej na všetky právne úkony spojené  

so zrušením príspevkovej organizácie Plaváreň mesta Handlová.  
 
  HLASOVANIE  :  
  ZA              :   všetci z prítomných poslancov t.j. 16 
  PROTI          :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov 
 
 K bodu 9/ 
  Rozpočtové opatrenie – 5. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019 

Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, 
vedúci ekonomického odd. MsÚ   

  
Vedúci ekonomického oddelenia predložil návrh 5. zmeny rozpočtu. K zmenám 
dochádza v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú : 
-zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov (napr. zo štátneho 
rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta), 
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pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti 
rozpočtu, 
- vlastné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných 
prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných 
prostriedkov, pričom celkové presuny a zvýšenie prostriedkov predstavuje v príjmovej  
aj vo výdavkovej časti. 
 
Bežné príjmy 
Dane z príjmov a kapitálového majetku +112 000,- € (výnos dane z príjmov poukázaný 
územnej samospráve) 
Dane za tovary a služby +2 000,- € ( za užívanie verejného priestranstva +2 000,- € na 
základe vývoja príjmov (parkovanie vozidiel +500,- €, skládky +1 500,- €) 
Sankcie uložené v daňovom konaní +2 500,- € na základe vývoja príjmov (KO úroky z 
omeškania) 
Administratívne poplatky,iné poplatky a platby +4 362,- € 
-Ostatné poplatky +1 100,- € (správne poplatky za výrub stromov - na základe vývoja 
príjmov) 
-Za porušenie predpisov +500,- € (stavebný úrad - na základe vývoja príjmov) 
-Za predaj výrobkov, tovarov a služieb +2 662,- € (za inzerciu v miestnom periodiku - na 
základe očakávaných príjmov v Handlovskom hlase +586,- €, za predaj publikácie 
„Monografia mesta“ +2 076,- €) 
-Za znečisťovanie ovzdušia +100,- € (FŽP - na základe vývoja príjmov) 
Tuzemské bežné granty a transfery +126 083,- € 
- Granty +1 400,- € (dotácia poskytnutá z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského 
zboru) 
-Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej 
správy +124 683,- € („Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby“ +127 680,- €, 
dobrovoľnícka činnosť -1 089,- €, voľby do EP +14 782,- €, komunitné centrum -18 
758,- €, aktivačná činnosť -2 414,- €, praxou k zamestnanosti +4 482,- €) 
Školstvo ostatné príjmy +19 017,- € (ZŠ Morovnianska cesta +17 546,- €, ŠJ MC +348,- 
€, ŠKD MC +23,- €, MŠ SNP +1 100,- €) 

 
Kapitálové príjmy 
Kapitálové príjmy +300,- € (Príjem z predaja kapitálových aktív +300,- € (na základe 
príjmov z odpredaja vozidiel) 
Príjmy celkom : +266 262,- € 
 
Programový rozpočet výdavkov : 
Plánovanie, manažment a kontrola -800,- € (nájom softvéru pre verejné obstarávanie) 
Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch +52 086,- € 
Marketingová komunikácia a PR mesta +51 086,- €, propagačný materiál -2 500,- €, 
inzercia +1 000,- €, 
Interné služby +20 256,- € 
Majetok mesta +5 474,- € (rutinná a štandardná údržba budov a ich častí),  interiérové 
vybavenie +40,- €, elektrospotrebiče -66,- €, údržba majetku a kancelárskych 
priestorov +5 500,- €) 
Voľby, referendá, sčítanie obyvateľstva +14 782,- € transfer zo ŠR 
Služby občanom -500,- € (matrika a osvedčenie -500,- €) 
Bezpečnosť +15 594,- € 
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Verejný poriadok v meste +13 723,- € 
MsP +7 609,- € 
CHD +6 114,- € 
Útulok +471,- € 
Ochrana pred požiarmi +1 400,- € (dotácia poskytnutá z prostriedkov Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR) 
Komunikácie +36 435,- € (Údržba a oprava miestnych komunikácií ) 
Odpadové hospodárstvo -64 382,- € ( zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu) 
Doprava +35 500,- € (mestská hromadná doprava) 
Vzdelávanie +134 262,- € 
Materská škola +7 452,- € 
Základná škola ul. Školská -6,- € 
Základná škola Morovnianska cesta +17 546,- € 
Základná umelecká škola +260,- € 

 ŠKD – ZŠ Morovnianska cesta +23,- € 
Školská jedáleň pri MŠ +18 497,- € 
ŠJ ZŠ Školská +26 947,- € 
ŠJ ZŠ Mierové námestie +26 200,- € 
Šport +2 000,- € (Podpora klubov a športových aktivít ) 
Prostredie pre život -2 744,- € (Námestia a spevnené plochy ) - 
Sociálne služby +36 322,- € 
Denné centrum -600,- € 
Domáca opatrovateľská služba +51 666,- € 

        Terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka -24 886,- € 
        Terénna sociálna práca +650,- € 
 Aktivačná činnosť - 3196,- € 
 Praxou k zamestnanosti +6001,- € 

  
Administratíva +2 233,- € 
Výdavky celkom : +266 262,- € 

   
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 
UZNESENIE MsZ 27.06.2019:  

 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh rozpočtového opatrenia č. 5 – zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, 

predloženú z poverenie primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim 
ekonomického oddelenia MsÚ Handlová. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 

  Rozpočtové opatrenie č.5 – zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2019 
v predloženom rozsahu 
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Rozpočet    

2019                       
v €  

1. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

2. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

3. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

4. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

zmena 
rozpočtu 

+/-                
v € 

5. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

BEŽNÉ PRÍJMY + ŠKOLSTVO  11 718 198 11 718 198 11 718 198 11 907 599 11 907 599 265 962 12 173 561 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 241 711 241 711 280 870 280 870 280 870 300 281 170 

FINANČNÉ OPERÁCIE P. 373 941 412 674 412 674 412 674 418 274 0 418 274 

PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FOP) 12 333 850 12 372 583 12 411 742 12 601 143 12 606 743 266 262 12 873 005 

        

  
Rozpočet    

2019                       
v €  

1. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

2. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

3. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

4. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

zmena 
rozpočtu 

+/-               
v € 

5. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

BEŽNÉ VÝDAVKY + ŠKOLSTVO 10 290 251 10 323 984 10 365 409 10 554 810 10 554 810 290 642 10 845 452 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  876 021 881 021 878 755 878 755 884 355 -28 136 856 219 

FINANČNÉ OPERÁCIE V. 1 167 578 1 167 578 1 167 578 1 167 578 1 167 578 3 756 1 171 334 

VÝDAVKY CELKOM 
(BV+KV+FOV) 12 333 850 12 372 583 12 411 742 12 601 143 12 606 743 266 262 12 873 005 

 
 

HLASOVANIE :  
ZA             :   všetci z prítomných poslancov t.j. 16 
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA    :   nikto z prítomných poslancov 
 
K bodu 10/ 
Návrh na schválenie kronikára mesta Handlová  
Predkladá: písomne - Mgr. Jana Paulínyová, ved. odd. komunikácie a marketingu MsU 
  
Vedúca oddelenia komunikácie a marketingu predložila návrh na schválenia kronikára 
mesta Handlová. Uznesením číslo 835 zo dňa 25.09.2008 bola do funkcie kronikára 
mesta schválená Mgr. Bc. Jana Oswaldová, s ktorou bola podpísaná príkazna zmluva. 
V roku 2017 bol s p. Oswaldovou uzavretý pracovno právny vzťah na dobu určitú, 
s ukončením pracovného pomeru k 30.04.2019. Na základe tejto skutočnosti 
predkládame návrh na schválenie nového kronikára mesta, a to Bc. Dana Reindlová. 
Obsahom výkonu práce kronikára mesta bude dopracovanie chýbajúcich kroník.  
Vo veci financovania sa mesto zaväzuje uhradiť za každý kronikársky záznam 1000,-  
€. 
 
DISKUSIA: 
P. poslanec Juríček sa zaujímal, z ktorých rokov neboli spracované kronikárske 
záznamy, na čo Mgr. Paulínyová reagovala uvedením, že predkladaný materiál 
obsahuje tabuľku so spracovaním kronikárskych záznamov ( od roku 2009 neboli 
spracované, rok 2018 spracovaný čiastočne). 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.    

 
  UZNESENIE MsZ 27.06. 2019: 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
A)  Návrh na zrušenie uznesenia č. 835 zo dňa 25. septembra 2008, ktorým bola Mgr. Ing. 

Jana Oswaldová schválená za kronikárku mesta Handlová, predložený Mgr. Janou 
Paulínyovou, vedúcou odd. komunikácie a marketingu MsÚ, bez výhrad. 
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B)  Návrh na schválenie za kronikárku mesta Bc. Danu Reindlovú, predložený Mgr. Janou 
Paulínyovou, vedúcou odd. komunikácie a marketingu MsÚ, bez výhrad. 

 
A)     MsZ ZRUŠUJE: 
  Uznesenie č. 835 zo dňa 25. septembra 2008, ktorým bola Mgr. Ing. Jana Oswaldová 

menovaná za kronikárku mesta Handlová. 
 
  HLASOVANIE  :  
  ZA              :   všetci z prítomných poslancov t.j. 16 
  PROTI          :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov   

    
B)     MsZ SCHVAĽUJE: 
     Za kronikárku mesta Handlová Bc. Danu Reindlovú. 

 
HLASOVANIE  :  
ZA              :   všetci z prítomných poslancov t.j. 16 
PROTI          :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov   
 
K bodu 11/ 

  Návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019 
  Predkladá: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ    

 
Prednosta MsÚ predložil návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019. 
Zasadnutia sa uskutočnia v mesiacoch: september (MR 10.09., MsZ 26.09.), okróber  
(MR 15.10., Msz 31.10.), november ( 19.11., MsZ 05.12.) a  20.11. Slávnostné 
zasadnutie MsZ pri príležitosti Katarínskych dní 2019. 
Vzhľadom k novým vzniknutým skutočnostiam dal do pozornosti zasadnutia v mesiaci 
august: MR 06.08, MsZ 15.08. ( mimo plánu zasadnutí) s predbežným programom: 
nakladanie s majetkom mesta a použitie Rezervného fondu mesta Handlová.  

 
DISKUSIA: 
Zástupca primátorky mesta apeloval na predmetné komisie MsZ, ktorých sa bude týkať 
program augustových zasadnutí, aby zasadli v časovom predstihu. 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.    
 
UZNESENIE MsZ 27.06. 2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Návrh Plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019, predložený Ing. Tiborom 
Kolorédym, prednostom MsÚ s doplnením augustovej mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva,bez výhrad. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Plán zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2019 v predloženom rozsahu.   
   
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 12/ 

 Rôzne 
A/ Informácia primátorky mesta o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti HATER 

Handlová spol. s.r.o.  
 Predkladá: ústne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 

Primátorka mesta úvodom komentára uviedlia, že mesto Handlová je jediným 
zakladateľom obchodnej spoločnosti HATER-Handlová, spol.s.r.o. a aj jediným 
spoločníkom. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Handlová bol do funkcie konateľa obchodnej 
spoločnosti HATER-Handlová, spol.s.r.o., menovaný  Ing. Blažej Litva, vznik funkcie 
25.08.1999. 
Dňa 27.06.2019 doručil Ing. Blažej Litva, Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti 
HATER - Handlová, spol.s.r.o., ktoré osobne doručil primátorke mesta, ako jedinému 
spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti 
HATER-Handlová, spol.s.r.o. 
 
Vzhľadom k vyššie uvedenému je potrebné, ako uviedla v ďalšom komentári 
JUDr.Barbora Kutná aby  zobralo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová 
(MsZ ) na vedomie vzdanie sa funkcie konateľa. Následne primátorka mesta ako jediný 
spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia (VZ) spoločnosti HATER – 
Handlová, spol. s.r.o. rozhodne Rozhodnutím jediného spoločníka o tejto skutočnosti 
jedná sa o formálne vykonanie uznesenia MsZ. 
Na základe doručenia vzdania sa funkcie konateľa Ing. Litvu, je potrebné vyriešiť 
dočasné menovanie do funkcie konateľa, a to do času kým neprebehne výberové 
konanie, platí teda nasledovné: 
V zmysle § 133 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov „konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných 
osôb“. 
Podľa článju VIII Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti HATER-Handlová, 
spol.s.r.o., do kompetencie VZ patrí, menovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa. 
V prípade ak spololčnosť s ručením obmedzeným má iba jediného spoločníka, 
pôsobnosť VZ bude vykonávať tento jediný spoločník – ak je jediným spoločníkom 
spoločnosti s ručením obmedzeným mesto, pôsobnosť VZ  spoločnosti s ručením 
obmedzeným bude vykonávať primátorka mesta, ako štatutárny orgán obce. 
 
Postavenie primátora ako štatutárneho orgánu obce vyplýva z ust. § 13 ods. 4 písm. c)  
a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o obecnom zriadení“). Z uvedeného vyplýva, že o vymenovaní konateľa 
spoločnosti s ručením obmedzeným rozhodne starosta obce ako štatutárny orgán mesta 
– Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia 
s. r. o. .  
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje 
o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať  
a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať 
a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné 
právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, 
ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.“ 
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Vzhľadom k tomu, že je potrebné zabezpečiť kontinuálne pokračovanie funkcie konateľa, 
pre prípad  povinností vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy 
spoločnosti HATER HANDLOVÁ s.r.o., predkladá primátorka mesta Handlová návrh na 
schválenie menovania jej osoby do funkcie konateľa a to do času, kým neprebehne 
výberové konanie, pričom toto obdobie je ohraničené a nepresiahne dobu šesť mesiacov.  
Menovanie p. primátorky Mgr. Silvii Grúberovej do funkcie konateľa obchodnej 
spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o., nie je v rozpore so znením zákona § 13 
ods. 3 Zákona o obecnom zriadení, rovnako ako ani v zmysle čl.5 zákona č. 357/2004 
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  a taktiež nie 
je v rozpore ani s § 133 Obchodného zákonníka, t.j. je v súlade so znením v súčasnosti 
platnej legislatívy. 

 
K samotnému výberovému konaniu: Obchodný zákonník nestanovuje povinnosť 
realizovať za účelom vymenovania konateľa s. r.o. výberové konanie, avšak:  
Podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu 
štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto ďalšieho 
vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe 
výsledku výberového konania; to neplatí ak osobitný predpis 12) ustanovuje aj iný 
spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje voľbu alebo vymenovanie 
vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom.  
Podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  
v znení neskorších predpisov sa tento zákon vzťahuje na zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme k zamestnávateľom, ktorými sú právnické osoby založené štátnym 
orgánom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky, obcou alebo vyšším 
územným celkom, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, Fondu 
národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku je viac 
ako 67%.  
Podľa § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez 
výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania 
podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov. 
Pri vymenovaní konateľa je nevyhnutné rešpektovať aj nezlučiteľnosť niektorých funkcií s 
výkonom funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti ako je stanovená ústavným 
zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 
DISKUSIA: 
V rámci tohto bodu odznela zo strany poslancov otázka týkajúca sa dôvodov odchodu 
Ing. Litvu z funkcie konateľa  HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o..Primátorka mesta 
reagovala uvedením, že k tomuto rozhodnutiu dospeli po vzájomnej dohode a tiež 
obdržala písomné vzdanie, čo potvrdil Ing. Litva. Konštatoval, že približne za 20 rokov sa 
v danej oblasti urobilo veľa veci, ktoré odpadové hospodárstvo v meste a okolí posunulo 
na lepšiu úroveň.  
Primátorka mesta poďakovala Ing. Litvovi za jeho prácu a výsledky dosiahnutej v v danej 
oblasti, o čom svedčí aj ocenenie za odpadové hospodárstvo „Zlatý mravec 2017“. 
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.    
 
UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 
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MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti HATER- HANDLOVÁ, s. r. o. Ing. Blažeja Litvu, 
nar. 18.01.1962, r.č. 620118/6101, trvalo bytom SR, 972 51 Handlová, časť Morovno  
č. 53, v zmysle čl. VII spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER -HANDLOVÁ, s.r.o.  
 
MsZ SCHVAĽUJE:  
Predložiť Valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na menovanie Mgr. Silvie 
Grúberovej,  bytom: 29. august 80/28, Handlová, 972 51 , do 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, do vymenovania konateľa tejto spoločnosti po úspešnom vykonaní 
výberového konania , najdlhšie však na dobu šesť mesiacov.  
 
HLASOVANIE   :  
ZA             :  11 z prítomných poslancov t.j. 14 
PROTI         :    1 ( JUDr. Ing. Stopka, PhD.) z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :    2 (p. Spevár, p.Koszta) z prítomných poslancov   

 
MsZ ODPORÚČA: 
Uskutočniť výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti 
obchodnej spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o., so sídlom Potočná 20, 972 51 
Handlová, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: 
Sro, Vložka číslo: 3097/R a MsZ podať návrh na schválenie vymenovania do funkcie 
konateľa spoločnosti úspešného uchádzača. 

 
HLASOVANIE  :  
ZA            :   13 z prítomných poslancov t.j. 14 
PROTI        :     1 ( JUDr. Ing. Stopka, PhD.) z prítomných poslancov 
ZDRŽAL SA     :    nikto z prítomných poslancov   

 
B/   Stanovisko mesta k zámeru spoločnosti BCF, s.r.o. predať akciový podiel v  

spoločnosti KMET Handlová, a.s.  
 Predkladá: písomne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 
 Zástupca primátorky mesta predložil stanovisko mesta k zámeru spoločnosti BCF, s.r.o 

predať akciový podiel v spoločnosti KMET Handlová, a.s. s uvedením nasledovného: 
 Spoločnosť BCF, s. r. o. listom zo dňa 28.05.2019 oznámila mestu Handlová svoj zámer 

predať svoj akciový podiel v spoločnosti KMET Handlová, a. s. Spoločnosť BCF, s. r. o. 
vlastní 90 % akcii spoločnosti KMET Handlová, a. s.. Tento stav nastal v októbri 
minulého roku, kedy spoločnosť BCF, s. r. o. nadobudla k svojmu 75 % akciovému 
podielu aj akciový podiel spoločnosti LIBRETO s. r. o. vo výške 15 %. Zvyšný podiel  
vo výške 10 % na základnom imaní spoločnosti KMET Handlová, a. s. vlastní mesto 
Handlová. 
V zmysle uvedeného mesto Handlová listom zo dňa 30.05. 2019 oznámilo spoločnosti 
BCF, s. r. o., že konečné stanovisko mesta ku kúpe akciového bude oznámené po 
rokovaní mestského zastupiteľstva a to najneskôr do 27.06. 2019.  
Spoločnosť BCF, s. r. o. oznámila výšku a hodnotu predávanej časti svojho akciového 
podielu. BCF, s. r. o. vlastní 90 ks listinných akcii na meno v spoločnosti KMET 
Handlová, a. s. a výšku hodnoty akciového podielu na odpredaj stanovila na  
3 500 000,00 Eur.  
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Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, konaného dňa 29.01.2019 sa 
prerokovalo to isté a výška podielu predstavovala 5 500 000 Eur. 

 Záverom komentára konštatoval, že v rozpočte mesta nie sú pre rok 2019 alokované 
finančné prostriedky na takýto účel, mesto neuvažuje o odkúpení akciového podielu 
BCF, s. r. o. vo výške 90 % v spoločnosti KMET Handlová a. s. 

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    

 
UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Oznámenie spoločnosti BCF, s. r. o. o zámere predať svoj akciový podiel v spoločnosti 
KMET Handlová, a.s. 
 
MsZ NESCHVAĽUJE: 

       Kúpu akciového podielu spoločnosti BCF, s. r. o. v spoločnosti KMET Handlová,a. s. 
 
 HLASOVANIE  :  
 ZA            :   13 z prítomných poslancov t.j. 14  
 PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA     :     1 (p.Spevár ) z prítomných poslancov   
 

C/    Návrh na voľbu nového člena Komisie zdravotnej, sociálne a ochrany verejného 
poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová 

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

Dňa 04.06.2019 na zasadnutí Komisie zdravotnej, sociálne a ochrany  verejného 
poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová predsedníčka komisie oboznámila 
členov komisie  o žiadosti  vo veci vzdania sa členstva Ing. Milana Pepicha, ktorá bola 
prerokovaná na MsZ 30.05.2019 a bolo jej vyhovené.Na základe tejto skutočnosti 
komisia na svojom zasadnutí dňa 04.06.2019 nominovala nového člena, Bc. Marcela 
Jánošíka, náčelníka MsP, ktorého odporučili, bez výhrad. 

 
  DISKUSIA: 
  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    

 
UZNESENIE MsZ 27.06.2019: 

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na voľbu Bc. Marcela Jánošíka za nového člena Komisie zdravotnej, sociálnej a 
ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, predložený Ing. 
Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta. 

 
  MsZ VOLÍ: 

Bc. Marcela Jánošíka za nového člena Komisie zdravotnej, sociálne a ochrany verejného 
poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová. 
 
HLASOVANIE  :  
ZA            :   všetci z prítomných poslancov t.j. 14 
PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov 
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D/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová 

Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, predseda BR 
 

Úvodom komentára primátorka mesta uviedla, že v zmysle uznesenia MsZ z 2/2019 bolo 
odporučené štvrťročne predkladať informatívnu správu o prideľovaní bytov na území 
mesta Handlová. 
Ing.Vlk, predseda BR pripomenul jej zloženie: Ing. Rudolf Vlk, predseda ; Ing. Radoslav 
Iždinský,člen; Ing. Tatiana Molnárová, člen; PhDr. Veronika Cagáňová, člen; Ing.Oľga 
Fleischerová, zapisovateľka.  
BR zasadala 4- krát,štvrté zasadnutie nebolo zapracované, konalo sa deň pred 
zasadnutím MsZ. Predkladaný materiál je vyhodnotením troch stretnutí doplnený 
o poradovníky č.1( stará zástavba) a č.2 ( nová zástavba) vyčíslené o neplatičov. Oba 
poradovníky sú zverejňované na webovej stránke spoločnosti. 
 Za celé obdobie fungovania sa BR zaoberala 27 žiadosťami. Z tohto množstva bolo:  9 
žiadostí o pridelenie bytu – BR zaradila do poradovníkov 6 žiadateľov, 3 žiadosti 
zamietla;  

     9 žiadostí o prednostné pridelenie bytu – BR schválila 1 žiadosť, 8 žiadostí  zamietla;  
      6 žiadostí o výmenu bytov – BR 3 žiadosti schválila a 3 žiadosti zamietla;  
      1 žiadosť o prechod nájmu bytu -  BR schválila prechod nájmu na manžela,   

1 žiadosť o pridanie osoby do nájomnej zmluvy – BR schválila pridanie do nájomnej   
zmluvy ako inú osobu; 

      1 vzdanie sa nájomného vzťahu v prospech partnera – BR zobrala na vedomie. 
 

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

A)  Informatívnu správu o činnosti Bytovej rady mesta Handlová, predloženú  
Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom Mestského bytového podniku mesta Handlová, 
s.r.o.,bez výhrad. 

B)  Informatívnu správu Bytovej rady o prideľovaní bytov v období od 03.04.2019 do  
29.05.2019, predloženú Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom Mestského bytového podniku 
mesta Handlová, s.r.o. , bez výhrad. 

  
K bodu 13/ 
Interpelácia 
V rámci tohto bodu nebola doručená žiadna písomná interpelácia. 

 
  K bodu 14/ 
   Záver 

    Primátorka mesta konštatovaním naplnenia všetkých bodov rokovania skončila 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová s poďakovaním prítomným  

   za účasť.  
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   Mgr. Silvia Grúberová     
           primátorka mesta 

                 (podpísala dňa 01.08. 2019) 
 
 
 
 
 

Zástupca primátorky mesta  : Ing. Radoslav Iždinský 
                (podpísal dňa 31.07.2019) 
 
 
 
 
 
 
Prednosta MsÚ   : Ing. Tibor Kolorédy 

       (podpísal dňa 30.07.2019) 
 
 

 
 
 

 
Overovateľ                                   : Mgr. Ivana Hromádková 
      (overial dňa 31.07.2019) 

 
 
 
 
 
 

Overovateľ              :  Bc. Alžbeta Orthová 
                                                                          (overila dňa 30.07. 2019) 
 
 
 
 
 
 

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

27.06.2019  
            


