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MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANDLOVÁ 
zápisnica zo 4. zasadnutia, konanom dňa 30. mája 2019 

 
Dátum a  miesto rokovania : 

- 30.05.2019, MsÚ Handlová 
 
  Vedenie rokovania :  
-  Mgr. Silvia Grúberová, primátorka 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 
- neskorší príchod: Mgr. Arvay, Mgr. Hromádková, JUDr. Ing. Stopka,PhD., p. Spevár,  
 

Overovatelia: 
- Mgr. Jozef Juríček 
- Mgr. Lucia Jonasová 
 

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.  Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom 
roku 2019/2020 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Handlová 

 Predkladá: písomne - Mgr. Jaroslava Maslíková, ved. Školského úradu 
 
6.  Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií ( DK, MsK, 

Plaváreň ) za rok 2018 
 Predkladajú: písomne - riaditelia príspevkových organizácií 
 A/ Dom kultúry – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka 
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 B/ Mestská knižnica – Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka 
 C/ Plaváreň mesta – Mgr. Vladislav Šúr, vedúci 
 
7.  Správa o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov mesta k 

31.12.2018 
 Predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ 
 
8.  Výsledky inventarizácie, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta 

Handlová k 31.12.2018 
 Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ 
 
9.  Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2018, 

Záverečný účet mesta Handlová za rok 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky 
mesta 

 Predkladajú: písomne - Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana 
Bedušová, hlavná kontrolórka mesta 

 
10. Vyhodnotenie ponúk bánk k prehodnoteniu a prolongácií kontokorentného 

úveru 
 Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ 
 
11.  Organizačný poriadok MsP Handlová 
 Predkladá: písomne - Bc. Marcel Jánošík, poverení riadením MsP 
 
12.  Návrh Plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019 
 Predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta 
 
13.  Rôzne 
A/  Informácia o stanovisku projektantov k vhodnosti využitia geotermálne vody 

vrtu RH-1 pre potreby projektovanej rekonštrukcie Kúpaliska v Handlovej 
 Predkladá: ústne – Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy 
 
B/    Informácia o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019 
      Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 
C/   Informácia o vykonaných kontrolách 
      Predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta 
 
D/ Návrh na vymenovanie náčelníka MsP mesta 
 Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 

 
E/ Odvolanie člena stálej Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného 

poriadku MsZ mesta Handlová 
 Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 
14/ Interpelácia 
15/ Záver 
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Schvaľovanie programu rokovania:  
Predložený program dnešného zasadnutia MsZ bol poslancami MsZ schválený 
jednohlasne bez výhrad (hlasovalo poslancov 13 ZA) z celkového počtu   .   

  
 UZNESENIE Z ÚVODU ROKOVANIA:  

 Otvorenie, Program rokovania, Zloženie návrhovej komisie  
 

UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Návrh programu 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,   
predložený Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta, bez výhrad. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Program 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová podľa 
návrhu Mgr. Silvie Grúberovej, primátorky mesta, v predloženom rozsahu. 

 
UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
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. Martin Uríček 
- p. Marcela Šimonová 
- Ing. Blažej Litva 
 

 HLASOVANIE  :  
 ZA       :   12 z prítomných poslancov t.j. 13 
 PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA      :   1 (p. Uríček) 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 Baranovičová smerovala otázku týkajúcu sa  fajčenia v areáloch škôl 

a školských zariadení. 
 Riaditeľky ZŠ reagovali uvedením: v areáloch škôl a školských zariadení na území 

mesta Handlová je vydaný zákaz fajčenia. Žiaci by fajčením porušili školský poriadok 
a zamestnanci pracovný poriadok. Ak by sa takýto prípad vyskytol ihneď by sa riešil 
s vedením školy.  

 Ďalšia otázka sa týkala problematiky riešenie parkovania pri budove bývalých štátnych 
majetkov na Potočnej ulici popri Handlovke. 

 Ing. Čaplár: pozdĺž vodného toku bude doplnené žlté vodorovné dopravné značenie. 
Mestská polícia bude takéto parkovanie pokutovať. 
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 Ďalšia otázka sa týkala harmonogramu zvozu separovaného skla, nakoľko sú zberné 
nádoby často preplnené a občania sa často musia dožadovať ich vyprázdňovania. 

 Ing. Litva: občania rodinných domov a správcovia bytových domov obdržali 
harmonogram zvozu, ktorý sa vykonáva každe 3  mesiace. V prípade potreby sa 
vykonáva skorší zber, resp. mimoriadny zber mimo harmonogramu zvozu. 

  
 Poslankyňa Gregor sa zaujímala ako postupovať v prípade záujmu o zbernú nádobu 

na biologický rozložiteľný odpad. 
 Ing. Litva, Mgr. Paulínyová: nádoby sú určené v prvom rade pre rodinné domy, 

nakoľko mesto disponuje ešte voľnýmimi nádobami je možné poskytnúť nádoby aj 
obyvateľom bytoviek, ktorí si upravujú zeleň vo vlastnej réžií. Stačí kontaktovať 
Komunikačné oddelenie MsÚ. 

 
 Poslanca Arvay zaujímal termín začiatku opráv výtlkov na ulici ČSA a Mostná, keďže 

sa s opravami nezačalo kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam. 
 Ing. Čaplár: posledný odsúhlasený termín začiatku opráv je 03.06.2019 za priaznivého 

počasia. 
 
 

K bodu 3/ 
Pripomienky a otázky obyvateľov mesta 
 
V rámci tohto bodu vystúpil p. Smorek, zastupujúci občanov Horného konca  v kauze 
ovce a ich umiestnenia v objekte maštale. V krátkosti ozrejmil vzniknutú situáciu, 
v rámci ktorej spomenul požiadavky, a to: prijatie Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Handlová upravujúce chov oviec, zmenu Územného plánu mesta Handlová 
(ÚP). Záverom komentára konštatoval, že nie sú proti chovu oviec, pokiaľ sa pasú na 
pasienkoch, chcú len riešiť vzniknutú situáciu do budúcnosti, 
Primátorka mesta infomovala o doručení niekoľkých žiadostí na mesto cez petíciu, 
ktorá sa vybavuje, priamu účasť na stretnutí, ktorej sa vedenie  mesta zúčastnilo, 
k VZN a zmene ÚP bude zaslaná odpoveď v stanovenej lehote. Informovala 
o doručení podporných mailov v prospech spoločnosti Agroprodukt. 
Ing. Čaplár k ÚP uviedol, že je to dokument mesta, ktorý nie je dôvod meniť a nie je 
jednoduché ho meniť. Zmenou ÚP sa nedá poprieť stavba ( kravín) 70 rokov stará a 
boli by dotknuté práva spoločnosti  Agroprodukt, ktorá má splnené všetky náležitosti, 
aby budovu využívali pre potrebné účely. 
 
P. Šuník vystúpil, aby poukázal na niektoré témy a vyjadril svoj názor, poznatky zo 
skúsenosti, ktoré nadobudol ako bývalý poslanec MsZ, člen MR, podnikateľ, zástupca 
športu. Témy, ktoré spomenul sa týkali napr.: postu víceprimátora mesta, nákúp 
nábytku do kancelárie primátorky mesta, zmluva vo veci komunikčného poradenstva. 
Vyjadril sa k podnikateľskej sfére, z minulosti spomenul teplofikáciu ako jedno 
z najlepších rozhodnutí mesta. Ďalej spomenul oblasť športu, konkrétne basketbal, 
futbal. Záverom komentára poukázal aj na pozitívne veci: zriadenie detských jaslí, on 
line prenosy z mestských zastupiteľstiev, komunikácia p. primátorky cez sociálne 
siete... . 
Na základe vyššie uvedeného odzneli reakcie na jednotlivé témy. 
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Kristína Chovancová (občianka mesta, študentka) odprezentovala enviromentálny 
projekt, ktorej sa nepáči neporiadok v meste. Ide o projekt, ktorého cieľom je 
oboznámiť ľudí, resp. spoluobčanov, o hrozbách znehodnotenia kultúrnych a 
prírodných pamiatok, zlepšenie stavu čistoty prírody mesta a následné zmeny, činnosti 
pre lepšiu i krajšiu Handlovú.  

 
    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. LA-RO COR, s.r.o., so sídlom Bratislava – Staré mesto, Grösslingova č. 50, IČO   

50 193 732 
 
Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu stavby - OÚNZ – postavená na pozemkoch v 
k.ú. Handlová a pozemku – zastavaná plocha o výmere 223 m2. Časť predmetnej 
nehnuteľnosti užíva žiadateľ na základe nájomnej zmluvy s mestom od 19.09.2016  
na účel prevádzkovania kardiologickej ambulancie a druhú časť užívajú zubní 
laboranti. O kúpu nehnuteľnosti má žiadateľ záujem z dôvodu jej rekonštrukcie. 
Objekt je klasifikovaný ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia. 
Všeobecná hodnota predávaných nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom 
vo výške 49 832,59 €. 
Prebehlo rokovanie žiadateľa s prednostom MsÚ, na ktorom bol informovaný o výške 
všeobecnej hodnoty nehnuteľností. Vyjadril sa, že cena sa mu javí vysoká a navrhol 
dve možné varianty odkúpenia : 
1/odkúpenie za cenu stanovenú znaleckým posudkom bez stanovenia podmienok zo 
strany mesta 
2/ v prípade, že si chce mesto stanoviť podmienky odkúpenia (viazanosť zachovania 
zdravotníckeho charakteru stavby), zníženie kúpnej ceny na polovicu. 
 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy odporučila 
predaj budovy a pozemku pod budovou žiadateľovi. Komisia odporúča predmetnú 
žiadosť prerokovať aj v Komisii zdravotnej, sociálnej a verejného poriadku.  
Hlasovanie za predaj : za: 6 proti: 4 zdržal sa: 0  
 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila predaj v 
prospech žiadateľa za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. Komisia 
odporučila zakomponovať do kúpnej zmluvy podmienku, že nadobúdateľ sa zaväzuje 
zachovať zdravotnícky charakter nadobúdanej nehnuteľnosti a prijíma zmluvný 
záväzok o deklarovaní komplexnej rekonštrukcie budovy. 
 
MR odporučila schváliť do výlučného vlastníctva v celosti za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom, bez stanovenia podmienok zo strany mesta. 
Ďalšia stránka, ktorá sa zohľadňuje je potreby zdravotníckeho personálu na území 
mesta. 

 
  DISKUSIA:  

 P. poslanec Spevár sa nestotožnil s predloženým návrhom odpredať zdravotné 
stredisko, bez zapracovania podmienok , ktoré vzišli zo zasadnutí komisií. Navrhované 
podmienky nepredstavujú riziko ani pre jednú stranu.  



6 

 

 Ing. Molnárová reagovala uvedením informácie, ktorá už odznela: MUDr. Procházka 
nesúhlasí s ďaľšími podmienkami 

 Mgr. Jonásová podotkla, že vymožiteľnosť zdravotnického zariadenia je zložitá, 
nakoľko do toho vstupuje 3 strana poisťovňa, ktorá ak  s ním neuzavrie zmluvu 
nebude môcť vykonávať svoju profesiu. V takomto prípade ani stanovenie podmienok 
nezohrá žiadnu úlohu. 

 P. poslanec Spevár reagoval, že vzniknutú skutočnosť je potrebné vnímať ako 
podnikateľský plán, kde sa s takýmto rizikom musí počítať. Snahou je chrániť mesto, 
aby v predmetnych priestoroch za krátky čas nevznikla iná podnikateľská činnosť.  
Primátorka mesta: k predmetnej téme prebehla rozsiahla diskusia na zasadnutí 
mestskej rady s výsledkom zachovania zdravotného strediska, teda p. Procházku, 
ktorý garantoval  rekonštrukciu a funkčnosť svojej ambulancie. Výsledok hlasovania 
ZA:5, ZDRŽAL:1 
Mgr. Hromádková reagovala na vyššie uvedené, že ona sa zdržala hlasovania na 
mestskej rade. Súvislosť s poisťovňami ju nenapadla, poznamenala, že pokiaľ mu 
bude vypovedaný zmluvný vzťah, priame platby na kardiológii si bude môcť málokto 
dovoliť. 
Z pohľadu podnikateľa: znížime sumu za odpredaj budovy a zazmluvníme na 10 
rokov.  Zaujímala sa na možnosti vymožiteľnosti. 
Ing. Molnárová: je to právny problém, ale na základe porušenia zmluvy mesta by sa 
mohol obrátiť na súd so žiadosťou vyhlásiť kúpno predajnú zmluvu za neplatnú. Avšak 
keby vzniknutú situáciu adekvátne vydokladoval, ťažko posúdiť, ako by súd rozhodol. 
Mesto nemá žiadne možnosti o takejto veci rozhodnúť. 
Mgr. Jonasova konštatovala, že súčastná situácia s lekármi je kritická a bola by škoda  
prísť o  odborníka. 
P. poslanec Spevár: záverom konštatoval, že predávame majetok mesta, o ktorom sa 
rokovalo a boli prijaté závery. Čo sa týka zmluvy sú možnosti jej zrušenia. 

 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 

 
  UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 

          MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na schválenie predaja stavby a pozemku v k.ú. Handlová, predložený  
Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej 
činnosti. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Predaj stavby súp. č. 3935 – budova – postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 
488/1 a parcela C-KN č. 489/1 v k.ú. Handlová a pozemku parcela C-KN č. 489/1 – 
zastavaná plocha o výmere 223 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel prevádzkovania kardiologickej 
ambulancie na základe nájomnej zmluvy s mestom ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov v prospech LA-RO COR, s.r.o., so sídlom Bratislava – Staré mesto, 
Grösslingova č. 50, IČO 50 193 732 do výlučného vlastníctva v celosti za kúpnu cenu 
stanovenú znaleckým posudkom vo výške 49 832,59 €, v predloženom rozsahu. 
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 HLASOVANIE   :  
 ZA       :   14 z prítomných poslancov t.j. 16 
 PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA      :  2 (Spevár, M.A., Mgr. Hromádková) z prítomných poslancov 
  

2.  Mgr. Jozef Varga, trvalý pobyt Handlová, 29. augusta 54/4 
 Mesto Handlová obdržalo žiadosť o súhlas s kúpou pozemku zastavaná plocha o 

výmere 1723 m2 v k.ú. Nová Lehota. Predmetný pozemok je v spoluvlastníctve Márie 
Tomašovej v podiele 1/4, Igora Nagya v podiele 1/4 a mesta Handlová v podiele 1/2. 
Žiadateľ má záujem o kúpu podielov, ktoré sú vo vlastníctve p. Tomašovej a p. Nagya, 
ale keďže mesto je spoluvlastníkom, podľa zákona má predkupné právo na uvedené 
spoluvlastnícke podiely. Preto žiadateľ potrebuje súhlas mesta k ich kúpe.  

 
 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy a Komisia 

ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučili udeliť súhlas k 
kúpe spoluvlastníckych podielov od Márie Tomáškovej v podiele 1/2 a Igora Nagya v 
podiele 1/2 v prospech žiadateľa, za predpokladu, že mesto Handlová nemá záujem 
uplatniť predkupné právo a spoluvlastnícke podiely odkúpiť. 

 
 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
 
 UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh na vzdanie sa predkupného práva na kúpu spoluvlastníckych podielov k 

pozemku v k.ú. Nová Lehota, predložený Ing.Tatianou Molnárovou, vedúcou oddelenia 
daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 

 
   MsZ SCHVAĽUJE: 
 Vzdanie sa predkupného práva na kúpu spoluvlastníckych podielov celkom vo veľkosti 

1/2 k pozemku parcela E-KN č. 122/3 – zastavaná plocha o výmere 1723 m2 v k.ú. 
Nová Lehota od Márie Tomašovej a Igora Nagya, v predloženom rozsahu. 

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

3. Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Žilina, Pri Rajčianke 2927/8,  
 IČO 36 442 151 
  
 Mesto Handlová obdržalo žiadosť o zriadenie vecného bremena k časti pozemku– 

zastavaná plocha o výmere 22 008 m2 v rozsahu dielu č. 1) o výmere 11 m2, na 
ktorom je umiestnené energetické zariadenie. Vecné bremeno má spočívať v práve 
uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcich ochranných pásiem za účelom 
prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období.  

 Žiadateľ k žiadosti priložil znalecký posudok, na základe ktorého ponúkol mestu 
jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 7,37 €. Mesto v 
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minulosti zriaďovalo vecné bremená za odplatu, ktorej výška bola vypočítaná ako 10 
ročné nájomné za zabratý pozemok. V tomto prípade by bola suma 6,16 €/rok (ročné 
nájomné podľa poskytnutého ZP) x 10 rokov = 61,60 €. Sumu navrhujeme schváliť ako 
odplatu za zriadenie vecného bremena. 

 Nehnuteľnosť sa nachádza v Handlovej na Mostnej ulici. 
 
 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a Komisia ekonomická, 

správy majetku mesta a mestských projektov odporúčili  zriadenie vecného bremena 
na predmetnom pozemku. S navrhovaným stanoviskom sa stotožnila mestská rada. 

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

 UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
 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 C-KN č. 1509/1 – zastavaná 

plocha o výmere 22 008 m2 v rozsahu dielu č. 1) o výmere 11 m2 vyznačenom 
porealizačným geometrickým plánom č. 46193537-288/2018 v prospech 
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Žilina, Pri Rajčianke 2927/8,  

 IČO 36 442 151 za jednorazovú odplatu vo výške 61,60 €, v predloženom rozsahu. 
   
  HLASOVANIE   :  
  ZA       :   všetci z prítomných poslancov t.j. 16 
  PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov 
  

4. HUTIRA Slovakia, s.r.o., so sídlom Handlová, 29. augusta 92 
 Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu zastavaná plocha o výmere 109 m2 v k.ú. 

Handlová. Pozemok bezprostredne susedí s pozemkami a stavbami vo vlastníctve 
žiadateľa, nie je však súčasťou oploteného areálu tvoriaceho Hutira relax klub a 
žiadateľ nemá k nemu žiadny právny vzťah. Z uvedeného dôvodu je v prípade záujmu 
mesta o predaj vyššie uvedeného pozemku potrebné realizovať jeho predaj formou 
obchodnej verejnej súťaže.  

  
 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy a Komisia 

ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučili predaj pozemku 
formou obchodnej verejnej súťaže.  

  
DISKUSIA:  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
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  UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

 Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku v k.ú. Handlová a na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na jeho predaj, predložený Ing. Tatianou Molnárovou, 
vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti. 

 
  MsZ SCHVAĽUJE: 
  Zámer predaja 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 s minimálnou kúpnou cenou vo 
výške 2 460,00 € a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými 
podmienkami : 

   •termín predkladania súťažných návrhov od 03.06.2019 do 17.06.2019 do 15.00 hod.  
 •záujemca o kúpu nehnuteľnosti podá súťažný návrh, návrh kúpnej zmluvy podpísanej 

navrhovateľom v 4 vyhotoveniach, pričom predmetom zmluvy bude pozemok parcela 
C-KN č. 379/10 – zastavaná plocha o výmere 109 m2 v k.ú. Handlová zapísaný v 
katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č. 1,  

   •minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 2 460,00 €, 
•predkladateľ víťazného súťažného návrhu uhradí ponúkanú kúpnu cenu do 15 dní od 
podpisu kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť 
od zmluvy, 
•prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie 
podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu alebo ochraňujúce záujmy mesta 
Handlová v pozícii vyhlasovateľa, 
•vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž 
bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky súťaže, nepriznať 
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§ 
285 Obchodného zákonníka). 

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

 Komisiu pre posúdenie predložených súťažných návrhov v zložení: Ing. Blažej Litva, 
Mgr. Ivana Hromádková, Mgr. Lucia Jonásová, Ing. Radoslav Iždinský, JUDr. Ing. 
Jozef Stopka, Ing. Iveta Jurkovičová a Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ ako 
organizátor súťaže bez hlasovacieho práva, ktorá uplatní pri posudzovaní 
predložených návrhov výber najvhodnejšieho z predložených návrhov pri zachovaní 
východiskovej ceny ako ceny minimálnej a v súlade s § 11 ods. 2 písm. d) VZN mesta 
Handlová č. 4/2007 predloží MsZ mesta Handlová odporúčanie na uzavretie kúpnej 
zmluvy s víťazom súťaže vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej 
verejnej súťaže. 

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



10 

 

   K bodu 5/ 
Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom 
roku 2019/2020v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Handlová 

   Predkladá: písomne - Mgr. Jaroslava Maslíková, ved. Školského úradu 
 
   Mgr. Jaroslava Maslíková 
-  Zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/20 sa 

uskutočnil dňa 3. apríla 2019 vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová 

- Na základe výsledku zápisu bolo na školskú dochádzku zapísaných 147 detí, z toho: 
-  117 zákonných zástupcov požiadalo o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ,  
-      8 zákonných zástupcov požiadalo o prijatie dieťaťa do 0. ročníka ZŠ, 
-    20 zákonných zástupcov požiadalo o odklad povinnej školskej dochádzky svojho  

dieťaťa o jeden školský rok, 
-  2 deti budú plniť do špeciálnej základnej školy,  
 konkrétne:  
 ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová: počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 57, 

počet tried  1.ročníka – 3 triedy; 
ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová: počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 
25, počet prijímaných žiakov do 0. ročníka – 8, počet tried  1.ročníka – 2 triedy, počet 
tried 0. ročníka – 1 trieda;  

 ZŠ Školská 526/53, Handlová – počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 35, počet 
tried  1.ročníka – 2 triedy. 

 
-   Na základe výsledkov boli vypracované správy, ktoré boli následne prerokované v 

školských radách, v Komisii vzdelávania práce s deťmi a mládežou a v mestskej rade 
 

  DISKUSIA:  
   Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 
 UZNESENIE MsZ 30.05.2019:  
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Výsledky zápisu na povinnú školskú dochádzku na školský rok 2019/20 a návrhy 
 na počty prijímaných žiakov a tried v 1. a 0. ročníku ZŠ v školskom roku 2019/20  
 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, predložený  

  Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, odborným zamestnancom školského úradu, bez výhrad. 
 
 MsZ SCHVAĽUJE : 
 Počty prijímaných žiakov a tried v 1. a 0. ročníku ZŠ v školskom roku 2019/20 v súlade 

s návrhmi riaditeliek základných škôl nasledovne: 
-  ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová: počet prijímaných žiakov do 1. ročníka 57, 

počet tried  1.ročníka – 3 triedy;  
-  ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová: počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 

25, počet prijímaných žiakov do 0. ročníka – 8, počet tried  1.ročníka – 2 triedy, počet 
tried 0. ročníka – 1 trieda; 

-  ZŠ Školská 526/53, Handlová – počet prijímaných žiakov do 1. ročníka - 35, počet 
tried 1.ročníka – 2 triedy.  
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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/ 
Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií ( DK, MsK, 
Plaváreň ) za rok 2018 
Predkladajú: písomne - riaditelia príspevkových organizácií 

 
 A/      Dom kultúry  

 Riaditeľka domu kultúry úvodom komentára dala do pozornosti misiu, vízie, hodnoty, 
ktoré uznávajú, produkty organizácie. 

 Informovala o členení správy s krátkymi charakteristikami: 
- vyhodnotenie stavu zamestnancov: v roku 2018 pracovalo v DK MH 11 kmenňových 

zamestnancov ( 10 v hlavnej činnosti a 1 vo vedľajšej činnosti). Z dôvodu 
skvalitnenia služieb rozšírili počet zamestnancov o 5 ( 3 zamestnanci vrátnice, 1 
zamestnanec kina a 1 zamestnanec garderóba) 

- vyhodnotenie čerpania mzdových prostriedkov a ostatných osobných nákladov: 
na rok 2018 boli rozpočtované výdavky v celkovej výške 193 859 €, celkové čerpanie 
bolo vo výške 193 581 €, čo predstavuje 99,58 % čerpanie 

- vyhodnotenie poskytnutého príspevku transferu od zriaďovateľa na činnosť a jeho 
čerpanie 
celkové výdavky na rok 2018 boli rozpočtované vo výšked 376 808 €, podiel 
príspevku od zriaďovateľa vo výške 274 200 € tvoril na celkových rozpočtovaných 
výdavkoch 72,77 % z toho prevádzkový transfer vo výške 224 900 € a výdavky na 
Kalendár celomestských a kultúrnych podujatí vo výške 49 300 €. Celková výška 
príspevku sa zvýšila na 284 200 € 

- tvorba a čerpanie sociálneho fondu (SF) 
za rok 2018 tvorba SF predstavuje 1 923 Eur, čerpanie 1 847 € 

- reprezentačné náklady neboli v roku 2018 rozpočtované 
 

Celkové výdavky na rok 2018 boli rozpočtované vo výške 380 807 Eur, skutočné 
výdavky  388 752 €, čo predstavuje 102,09 % rozpočtovaných ročných výdavkov. 
Podiel príspevku na skutočných výdavkoch organizácie je 73,11%. 
Celkové skutočné príjmy za rok 2018 dosiahli výšku 389 351 €, plánované boli vo 
výške 380 807 €. Podiel príspevku od zriaďovateľa tvorili 72,99%. 
V roku 2018 dosiahol DK MH v hlavnej činnosti pri porovnaní nákladov a výnosov 
kladný hospodársky výsledok vo výške 3 907,83 € a vo vedľajšej činnosti 1 222,34 €. 
Prebytok hospodárenia z činnosti DK MH vo výške 5 130,17 € navrhujú presunúť na 
rezervný fond a zaúčtovanť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia. 
Finančné zostatky boli k 01.01.2019 zapojené do rozpočtu mesta. 
Záverom komentára odzneli  informácie o kine: počet premietaní 511, počet 
návštevníkov 7 471, tržba celkom 29 344 €. Mesto Handlová a DK MH podali projekt 
na výmenu stoličiek v kinosále. 
 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila na 
schválenie výsledky hospodárenia DK MH za rok 2018. 
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   DISKUSIA:  

  V rámci diskusie sa p. poslanec Uríček zaujímal, či výmena sedačiek v kinosále  
pomôže k zvýšeniu návštevnosti. Riaditeľka DK MH reagovala uvedením, že sedačky 
majú 40 rokov (sú po zenite) a vyšší občania majú problém so sedením. Kinosála je 
viacúčelová miestnosť slúžiaca aj na iné podujatia ako premietanie kina. 

 
 UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
       MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry mesta Handlová  
za rok 2018 predložené Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou príspevkovej 
organizácie,bez výhrad. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
  -výsledky hospodárenia DK MH za rok 2018, 

-prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti DK MH vo výške 3 907,83 Eur  a vo 
vedľajšej hospodárskej činnosti vo výške 1 222,34 Eur presunúť do rezervného fondu 
(účet 421) a následne zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia, zapojený finančný prebytok k 31.12. 2018 na bankových účtoch 
hlavnej činnosti 717,75 Eur, v pokladnici hlavnej činnosti 547,13 Eur, na bankovom 
účte VHČ 468,99 Eur a v pokladnici VHČ 377,71 Eur do rozpočtu príjmov a výdavkov 
príspevkovej organizácie na rok 2019. 

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

 B/   Mestská knižnica 
 

Riaditeľka mestskej knižnice predložila správu o hospodarení organizácie za rok 2018. 
Hlavná činnosť organizácie je uchovávanie, sprístupňovanie knižničného fondu    

 a poskytovanie knižnično – informačných služieb. 
V rámci knižnično – informačnej činnosti uviedla, že činnosť knižnice vychádza 
z Plánu knižnice na rok 2018, ktorý je podľa potreby aktualizovaný s dôrazom na 
priority. 
Na základe výzvy Fondu na podporu umenia vypracovali projekt na  doplnenie 
a aktualizáciu knižničného fondu „ Nové knihy – dar  k 95. výročiu knižnice“. Získali 
finančné prostriedky v plnom rozsahu vo výške 4 700 € s 5% spolufinancovaním. Do 
knižničného fondu pribudlo kúpou 600 kníh a darom od čitateľov 77 kníh. Počas roka 
knižnicu navštívilo 3 217 navštevníkov. Bola využívaná elektronická služba ohľadom 
informáciií o požičaní kníh. 
V roku 2018 sa do knižnice zaregistrovalo 1 786 čitateľov. Navštívilo 30 426 
návštevníkov, vypožičaných 53 316 knižných jednotiek. 
V rámci kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti sa v priestoroch knižnice 
uskutočnilo 202 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 3 597 návštevníkov. 
Meststká knižnica spolupracuje so základnými školami na území mesti, ZŠ 
Chrenovec, ZŠ Ráztočno, so Špeciálnou základnou školou, Gymnáziou, SOŠ, 
Základnou umeleckou školou, CVČ, s mestskými organizáciami. 
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V rámci propagácie sa propagovali a prezentovali pri rôznych príležitostiach 
prostredníctvom médií, mestských a regionálnych novín, www.stránky mesta, 
mestského rozhlasu, informačných tabúľ a iných informačných kanálov. 
Na hospodárenie organizácie mala knižnica schválený transfer vo výške 85 240 €, 
ktorý použili na vykrytie bežných výdavkov ( osobné – mzdy, poistenia, DDP; ostatné 
-energie, doplňanie knižničného fondu, spotreba materiálu, poštovné, stravné, dane, 
poplatky a iné), bežné transfery ( odchodné a nemocenské ). 
Výdavky spolu predstavujú 93 409,25 € 
Príjmy organizácie sú tvorené z tržieb za služby poskytované čitateľom ( zápisné, 
fotokópie, sankčné poplatky a iné), z príjmov z dobropisov a preplatkov ročného 
zúčtovania zdravotného poistenia, nevyčerpaný transfer  k 31.12.2017, transfer 
z rozpočtu mesta 2018, Grand schválený Ministerstvom kultúry SR. 
Príjmy spolu 97 030,90 €. 
Mestská knižnica dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 1 566,11€. 

  
 DISKUSIA:  
   Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
 
 UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie MsK Handlová za rok 2018 
predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez 
výhrad. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 

- výsledky hospodárenia MsK Handlová za rok 2018, 
- kladný hospodársky výsledok hospodárenia MsK Handlová vo výške 1 566,11 € 
zaúčtovať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia, 
- nevyčerpaný transfer z prostriedkov rozpočtu mesta z roku 2018 vo výške 2 128,61 
€ zapojiť do rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019 na úhradu miezd za december 
2018 v januári 2019 v zmysle ustanovenia §13 zákona  č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a v zmysle § 19 Opatrenia MF SR z 8. 
Augusta 2007 č. MF/16786/2007. 
 

 HLASOVANIE    :  
  ZA                  :  všetci z prítomných poslancov t.j. 14 
       PROTI        :  nikto z prítomných poslancov  
      ZDRŽAL SA       :  nikto z prítomných poslancov 
 
C/  Plaváreň mesta  
 

Vedúci plavárne mesta predložil výsledky hospodárenia za rok 2018, kde meststkým 
zastupiteľstvom bol schválený bežný prevádzkový transfer vo výške 82 200 € formou 
mesačných preddavkov, ktorý bol čerpaný vo výške 65 250,00 €. Dôvom takéhoto 
čerpania bolo zapojenie finančných prostriedkov z predchádzajúcich účtovných 
období 
Transfer bol použitý na mzdové a odvodové výdavky organizácie, na úhrady 
záväzkov voči dodávateľom energii. 
Hospodársky výsledok organizácie vykazuje stratu - 42 629 € ( N 116 470,12 €; V 
+73 840,81 € ), ktorá bude vysporiadaná z prostriedkov rezervného fondu. 

http://www.stránky/


14 

 

 Z dôvodu rekonštrukcie plaváreň nemala výnosy z tržieb  za poskytnuté  služby 
verejnosti. 

 
Komisia ekonomická, správy majetku a podnikateľskej činnosti odporučila predložené 
výsledky organizácie v predloženom rozsahu. 

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

  
UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Výsledky hospodárskej činnosti príspevkovej organizácii Plaváreň mesta Handlová  
za rok 2018 predložené Mgr. Vladislavom Šúrom, vedúcim príspevkovej organizácie, 
bez výhrad. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
 - výsledky hospodárskej činnosti príspevkovej organizácii Plaváreň mesta Handlová  
za rok 2018 , 
 - záporný hospodársky výsledok hospodárenia Plavárne mesta Handlová vo výške  
 42 629,31 € vysporiadať na účte 421 – Zákonný rezervný fond 
 - zapojenie do rozpočtu príspevkovej organizácie na rok 2019 stav na bežnom účte  
 k 31.12.2018 vo výške 26 798,22 €  a  v pokladnici vo výške  636,85 €. 

 
HLASOVANIE    :  
ZA                  :  všetci z prítomných poslancov t.j. 16 
PROTI        :  nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA       :  nikto z prítomných poslancov 
 
K bodu 7/ 
Správa o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov mesta k 
31.12.2018 

          Predkladá: písomne - Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ 
 
Ing. Mendel predložil správu spracovanú v obvyklej štruktúre obsahujúcu tabuľkový   
prehľad  pohľadávok od roku  2016. 

           - daň z nehnuteľností zníženie na 66 055,85 €,  
           - daň za psa zvýšenie na 17 470,66 €,  
           - daň za užívanie verejného priestranstva (lunaparky, parkovanie) zvýšenie na       

4 538,07 €,  
 - daň za užívanie verejného priestranstva (terasy, nevýherné prístroje ) zvýšenie na 
519,86 €, 

 
Celkové nedaňové pohľadávky zaznamenali oproti stavu k 31.12. 2017 pokles na                     
392 256,21 €, z ktorých:  
- poplatok za komunálny odpad pokles na 289 190,47 €,   
- pohreby – fyzické osoby-pôžičky, priestupky nárasr na 344,23 €  
- prenájom pozemkov na podnikateľské účely nárast na 1 067,12 € , 

- prenájom pozemkov na nepodnikateľské účely nárast na 2 807, 04 €,  
- prenájom nebytových priestorov pokles na 206,44 €  
- finančná náhrada – výrub stromov ostali nezmenené vo výške 4 600,35 €  



15 

 

- ŽP – pokuty – odpady, ovzdušie ostali nezmenené vo výške 666,79 € 
- prevzaté po NsP – ostali nezmenené 1 571,06 € 
- predaj nehnuteľnosti pokles na 3 813,61 € 
- ostatné pohľadávky OKO pokuty, penále 87 989,10€ 
- iné:( účet 271 a 275), z toho: Paradi Roma, o.z. nezmenené12 043,49 € 
 Pohľadávky celkom: 558 813,54 € 

           
V rámci prehľadu vybraných záväzkov mesta Handlová poukázal na ich podrobné 
spracovanie so špecifikáciou zostatkov podľa účtov a ich porovnanie k 31.12.201 a 31. 
12. 2018. Niektoré z nich konkretizoval:   
- leasing áut 11 589,78 € 
- dlhodobé splátky faktúr 920 285,85 €  k 31.12.2015 a k 31.03.2016 
- investičné faktúry 462 013,50 € k 31.12.2018 
- neinvestičné faktúry  114 048,47  € 
- cenne papiera; zostatky podľa účtov k 31.12.2018 1 247 461,00 €  záväzok, ktorý sa 
znižuje splácaním formou kúpy akcií ) 

           
Stav záväzkov z úverov  ŠFRB  k 31. 12. 2017 vo výške 6 179 053, 51 € a k 31.12. 
2018 vo výške 5 925 572,83 €. Úvery poskytnuté ŠFRB v súlade so zmluvnými 
podmienkami spláca mesto pravidelne mesačne inkasom z nájmu vyberaného 
prostredníctvom  správcu mestských bytov (MsBP  Handlová, s. r. o.). Úhradou splátok 
sa medziročne znížila výška záväzku voči ŠFRB o výšku 253 480,68 €, 

             
Stav záväzkov z komerčných úverov  - mesto na základe zmluvných splátkových 
kalendárov za rok 2018 znížilo záväzky z komerčných úverov o splátky istín vo výške 
366 874,20 € a zaplatilo úroky vo výške 27 614,60 €. 
Na krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu mesto 
využíva mesto čerpanie kontokorentného úveru s limitom do výšky 200 000 €. Úver bol 
poskytnutý v 07/2016 zo Slovenskej sporiteľne, a. s. a rozohodnutím MsZ opätovne 
prolongovalo s platnosťou jeden rok. Výška úrokov z prečerpania predstavuje 619,48 €, 

 
Primátorka mesta zdôraznila dôležité až alarmujúce skutočnosti: 
v súčastnosti sa spláca za nájomné byty ( Ligetská, Železničiarska, Dimitrovova, 
Mostná), prvého záväzku sa zbavíme v roku 2034 a posledné nájomné vysplácame 
v roku 2042. 
Mestský bytový podnik, s.r.o. eviduje pohľadávky za neplatenie nájomného zo strany 
občanov, čo vplýva na finančnú kondíciu spoločnosti ako aj mesta, pretože sa musia 
plniť povinnosti voči ŠFRB, čo znamená vykryvať zo strany mesta tieto nedoplatky. Na 
základe vyššie uvedeného vyzvala občanov mesta k plneniu si svojich záväzkov. 
Evidujeme dlhy na nájomnom  vo výšske 377 000 € ( všetky bytové domy v majetku 
mesta). Ďalej dala do pozornosti pohľadávky: daň z nehnuteľnosti 66 000 €, daň za psa 
26 600 €, poplatky za KO 398 000 €.  
V súvislosti so záväzkami uviedla: úverové ( refinancovanie starých záväzkov), úver 
schválený na rekonštrukciu mestských komunikácií. Tieto záväzky sú dlhodobé, 
splatnosť v r. 2022. Ostatné vo forme istiny, ktoré nadstaví banka + úver komunikácie 
vysplácame v r. 2027. Keď sa k tomu pripočíta FIN.M.O.S a pokuta za Senior centrum 
Handlová hovoríme o sume 1 225 000 €, čo predstavuje 10% z rozpočtu  mesta. 
Avšak sú aj iné faktory vplývajúce na zlú kondíciu mesta: splácanie za realizáciu 
rekonštrkucie mestských komunikácií (450 000 €) + dlh voči SAD Prievidza, a.s. 
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DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 

 
 UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Informatívnu správu o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov mesta 

Handlová k 31.12.2018, predloženú Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického 
oddelenie MsÚ, bez výhrad. 

 
 K bodu 8/ 

Výsledky inventarizácie, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Handlová  
k 31.12.2018 
Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ 
 
Vedúci ekonomického oddelenia informoval o vykonaní inventarizácie ku dňu 
31.12.2018. 
Na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok bol vydaný Príkaz 
primátora mesta č. 3/2017. Primátorka mesta menovala Ústrednú inventarizačnú 
komisiu pre riadenie a koordináciu inventarizačných prác. Ďalej menovala čiastkové 
inventarizačné komisie na Mestskom úrade v Handlovej. 
Za vykonanie inventarizácie a dodržanie smernice a termínov jej vykonania zodpovedali 
štatutárni zástupcovia mestských organizácií, vedúci organizačných zložiek MsÚ a 
štatutárni zástupcovia subjektov, ktorým mesto zverilo svoj majetok do správy príp. dalo 
svoj majetok do  nájmu alebo do výpožičky. 
Inventarizáciou k 31.12.2018 nedostatky závažného charakteru neboli zistené.Ostatné 
nezrovnalosti a nedostatky, ktoré boli počas inventarizácie včas zistené  sa odstraňovali 
v priebehu procesu realizácie a preberania podkladov od účtovných jednotiek. 
Výsledkom uskutočnenej inventarizácie majetku boli viaceré návrhy štatutárnych 
zástupcov mestských organizácií a ďalších vedúcich organizačných jednotiek na 
vyradenie , príp. presuny majetku. Tieto sa budú realizovať v období po ukončených 
prácach, súvisiacich s inventarizáciou prostredníctvom  stálej likvidačnej komisie, 
zloženej z odborných zamestnancov mestského úradu a so zastúpením poslancov MsZ 
menovanej primátorkou mesta.  

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    
 

   UZNESENIE MsZ 30.05.2019 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Výsledky inventarizácie, záväzkov a rozdielu majetku mesta Handlová k 31.12.2018, 
predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ, bez výhrad. 

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
  Inventarizáciu záväzkov a rozdielu majetku mesta Handlová k 31.12.2018  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 
 
   K bodu 9/ 

Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2018, Záverečný 
účet mesta Handlová za rok 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta 
Predkladajú: písomne - Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ, Ing. Dana 
Bedušová, hlavná kontrolórka mesta 
 

 Ing. Peter Mendel 
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018, ktorý bol 
zostavený ako vyrovnaný.Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový 
rozpočet ako schodkový. 

 V priebehu roka sa realizovalo 7 zmien rozpočtu, z toho 4 boli v kompetencii 
 primátora mesta a 3 zmeny boli schválené MsZ. 
-  Rozpočet bol nastavený na strane príjmov a výdavkoch vo výške 11 880 176 € 
 
 Plnenie príjmov: 
 Z rozpočtovaných celkových príjmov 12 907 618 Eur bol  skutočný príjem 
 k 31.12.2018  v sume 12 651 855, 13 EUR, čo predstavuje 98,0 % plnenie. 
 
 Bežné príjmy 
 Z rozpočtovaných bežných príjmov 11 144 890,00 EUR bol skutočný príjem 
 k 31.12.2018 v sume 11 031 564,01 EUR, čo predstavuje 99,0 % plnenie. 
   
 Daňové príjmy 
  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: 
 Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 5 710 897,00 € z výnosu dane z príjmov 
 boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 

5 817 878,43 €, čo predstavuje plnenie na 101,9 %. 
 
 Daň z nehnuteľností 
 Z rozpočtovaných 534 900,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  
 542 087,55 €, čo predstavuje plnenie na 101,3%. Za uplynulý rozpočtový rok k 

31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 66 055,85 €, 
z toho nedoplatky z minulého roka sú vo výške 47 947,09 € a nedoplatky z 
bežného roka sú vo výške 18 108,76 €. 
 

 Daň za psa 
 V roku 2018 sa sadzba dane za psa nemenila. Predpis dane, ktorý je súčasťou tzv. 

súhrnu daní vyrubených jedným rozhodnutím bol 26 000,00 € v skutočnosti 
naplnený na 26 803,82 €, čo je 103,1 %. Z minulých nedoplatkov bolo uhradené 
3 775,66 €. Celkové nedoplatky k 31.12.2018 predstavujú 17 470,66 €. 
 

  Daň z ubytovania 
 Počas roka bolo na území mesta zaznamenaných 4 707 prenocovaní v zariadeniach 
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 s rozpočtom 3 000,00 € a reálne plnenie predstavuje 1 692,60 €, čo je 56,4 %.  
  
 Daň z užívania verejného priestranstva 
  V roku 2018 mesto Handlová usporiadalo tri jarmoky: RODB - príjem 13 890,00 €, 

Katarínsky jarmok - príjem 6 528,00 € a Urbanský jarmok – príjem 6 205,00 €. 
Rozpočet 29 691,00 € sa podarilo naplniť do výšky 36 716,15 €, čím očakávané príjmy 
za užívanie verejného priestranstva dosiahli 123,7% plnenie. 

 
 Daň za nevýherné hracie prístroje 
 Z rozpočtu 400,00 € bolo prijatých 350,00 € daní, čo predstavuje 87,5 % 
 plnenie. 
 
 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
 Rozpočet mesta vo výške 372 200,00 € bol v skutočnosti naplnený vo výške 
 prijatých úhrad 363 463,56  €, čo znamená 97,7 % plnenie.  
 
 Nedaňové príjmy 
 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
 Z rozpočtovaných 490 309,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

381 497,61 € ,čo je 77,8 % plnenie. Predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 
26 850,58 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 336 014,30 €, 
príjem z úhrad za vydobyté nerasty v sume 18 632 €. 
 

 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
 Administratívne poplatky - správne poplatky: 
 Z rozpočtovaných 208 186,0 0€ bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
 219 686, 92 € čo je 105,5 % plnenie. 
 
 Iné nedaňové príjmy: 
 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 70 394,00 €, bol skutočný príjem vo 
 výške 86 667,80 €, čo predstavuje 123,1 % plnenie (príjmy z dobropisov, z náhrad 
 poistného plnenia, z odvodov hazardných hier a z vratiek preplatkov zo zúčtovania zo 
 zdravotného poistenia). 
 
 Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných iných nedaňových grantov a transferov 3 252 752,00 € bol skutočný 
príjem vo výške 3 088 370,21 €, čo predstavuje 94,9 % plnenie. 
 

 Kapitálové príjmy: 
 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 317 601,00 € bol skutočný príjem k 

v sume 1 051 218,84 € čo predstavuje 79,8 % plnenie. 
 

 Príjem z predaja kapitálových aktív 
 Z rozpočtovaných 134 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 
 7 793,83 €, čo je 5,8 % plnenie. 
 Príjem z predaja budov nebol v skutočnosti realizovaný a príjem z predaja bytov bol 
 vo výške 3 971,83 € a z predaja  vozidiel 3 822,00 € 
. 
 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 
 Z rozpočtovaných 22 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 21 483,42 €, 
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 čo predstavuje 95,5 % plnenie. 
 
 Granty a transfery 
 Z rozpočtovaných 1 161 101,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume  
 1 021 941,59 €, čo predstavuje 88,0 % plnenie. 
 
  
 
 Príjmové finančné operácie: 
 Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií  445 127,00 € bol skutočný 
 príjem k 31.12.2018 v sume 569 072,28 € , čo predstavuje 127,8 % plnenie. 
 
 Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 Z rozpočtovaných bežných príjmov 432 324,33 € bol skutočný príjem k 
 31.12.2018 v sume 447 006, čo predstavuje 103,4 % plnenie. 
 
 VÝDAVKY: 
 Z rozpočtovaných celkových výdavkov 12 884 490,00 € bolo skutočne čerpané 
 k 31.12.2018 v sume 12 292 819,74 €, čo predstavuje 95,4 % čerpanie. 
 
  Bežné výdavky 
 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 9 864 147,00 € bolo skutočne čerpané 
 k 31.12.2018 v sume 12 292 819,74 €, čo predstavuje 95,4 % čerpanie. 
 
 Významné položky bežného rozpočtu: 
 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 Z rozpočtovaných výdavkov 795 860,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018  v 

sume 678 107,45 €, čo je 85,2 % čerpanie (zamestnanci MsÚ, poslanci MsZ, Spoločný 
stavebný úrad, Spoločný školský úrad ) 

 
 Poistné a príspevok do poisťovní 
 Z rozpočtovaných výdavkov 320 436,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 

sume 255 969,38 €, čo je 79,9 % čerpanie (zamestnanci MsÚ, poslanci MsZ, Spoločný 
stavebný úrad, Spoločný školský úrad) 

 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 484 183,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 429 573,88 €, čo je 88,7 % čerpanie. 
  
 Bežné transfery 
 Z rozpočtovaných výdavkov 33 816,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 32 305,04 €, čo predstavuje 95,5% čerpanie. 
 
 Finančné a rozpočtové záležitosti 
  
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 12 600,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 

sume 9 960,04 €, čo predstavuje 103,9 % čerpanie ( audítorské služby, konsolidácia  
a bankové poplatky ) 
Matrika 
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 23 859 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
Sume 21 029,12 €, čo predstavuje 88,1 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 9 136, 00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
sume 7 983,54 €, čo predstavuje 87,4 % čerpanie 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 3 229,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
sume 2 908,93 €, čo predstavuje 90,1 % čerpanie (cestovné náhrady, materiál, 
kancelárske potreby, školenia, príspevok na ošatetie... ) 
Transakcie verejného trhu 

 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 
 Z rozpočtovaných výdavkov 95 408,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v  
 sume 91 064,72 €, čo predstavuje 95,4 % čerpanie ( splácanie úrokov) 
 Policajné služby  
 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 Z rozpočtovaných výdavkov 232 014 ,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 212 2015,00 €, čo predstavuje 91,5 % čerpanie. 
 Poistné a príspevok do poisťovní 
  Z rozpočtovaných výdavkov 87 101,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 78 069,91 €, čo predstavuje 89,6 % čerpanie. 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 54 658,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 

sume 51 285,24 €, čo predstavuje 93,8 % čerpanie (cestovné, energie, interirové 
vybavenie kancelárie..., dopravné , výdavky na nájom, služby, chránená dielňa a iné) 

 Bežné transfery 
 Z rozpočtovaných výdavkov 770,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 467,15 €, čo predstavuje 60,7 % čerpanie ( nemocenské) 
 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 
 Z rozpočtovaných výdavkov 916,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 915,42 €, čo predstavuje 99,9 % čerpanie. 
 Ochrana pred požiarmi 
 Poistné a príspevok do poisťovní 
 Z rozpočtovaných výdavkov 78,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 77,82 €, čo predstavuje 99,8 % čerpanie 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 5 255,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 

sume 5 362,39 €, čo je 102,0  % čerpanie ( náradie, pracovné odevy, pohonné hmoty, 
poistenie vozidiel...) 
Všeobecná pracovná oblasť (projekty ÚPSVaR) 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 28 772,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
sume 25 253,93 €, čo predstavuje 98,2 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 10 067,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
sume 9 963,33 €, čo predstavuje 99,0 % čerpanie 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 17 214,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
sume 16 046,22 €, čo predstavuje 93,2 % čerpanie. 
Bežné transfery 
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 Z rozpočtovaných výdavkov 100,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 0,00 €. 
        Poľnohospodárstvo 
        Poistenie a príspevok do poisťovní 
 Z rozpočtovaných výdavkov 336,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 334,72 €, čo predstavuje 99,6 % čerpanie. 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 2 593,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 

sume 2 428,98 €, čo predstavuje 93,7 % čerpanie ( vodné, stočné, krmivo, veterinárna 
prevencia, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru ) 
Cestná doprava 
Bežné transfery (MHD) 

 Z rozpočtovaných výdavkov 150 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 112 500,00 €, čo predstavuje 75,0 % čerpanie. 
 Tovary a služby (cestná doprava) 
 Z rozpočtovaných výdavkov 222 733,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 

sume 245 462,37 €, čo je 110,2 % čerpanie ( údržba, oprava ciest, letná a zimná údržba, 
pasportizácia... ) 
Nakladanie s odpadmi 

        Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 374 863,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
sume 482 351,98 €, čo je 128,7 % čerpanie ( čistenie komunikácií, údržba stojísk, 
verejných priestranstiev, odvoz komunálneho odpadu, uloženie komunálneho odpadu, 
čierne skládky, separácia ... ) 
Nakladanie s odpadovými vodami 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 4 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
sume 5 091,41 €, čo je 127,3 % čerpanie na údržbu kanalizácie. 
 
Ochrana prírody a krajiny 

 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 140 746,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 160 973,13 €, čo je 114,4 % ( rutinná a štandardná údržba zelene )  
 Ochrana životného prostredia 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 13 283 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 11 744,80 €, čo je 88,4 % čerpanie na údržbu kanalizácie. 
 Rozvoj bývania 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 37  219 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 37 218,84 €, čo je 100,0 % čerpanie ( údržba budovy DOS, Partizánska ulica) 
 Verejné osvetlenie 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 109  000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 116 389,54 €, čo je 106,8 % čerpanie. 
 Rekreačné a športové pobyty 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 149  756,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 

sume 147 662,17 €, čo je 98,6 % čerpanie ( energie futbalový štadion, údržba detských 
ihrísk, plaváreň, geologické a monitorovacie práce vrtu) 
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Bežné transfery 
 Z rozpočtovaných výdavkov 158  500,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 

sume 153 100,00  €, čo je 96,6 % čerpanie ( transfery poskytnuté združeniam a klubom: 
Mestský basketbalový klub,Olympijský klub Prievidza, Klub športovej fymnastiky, Školský 
klub BK ZŠ, Plavecký klub Handlová ...) 
Kultúrne služby 

 Z rozpočtovaných výdavkov 14  919,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 19 863,31 €, čo je 133,1 % čerpanie. 
 Vysielacie a vydavateľské služby 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 38  234,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 38 150,17 €, čo je 99,8 % čerpanie 
 Obradná sieň 
 Poistné a príspevok do poisťovní 
 Z rozpočtovaných výdavkov 5 130,0 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 2 321,39 €, čo je 45,3 % čerpanie. 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 13 850,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 11 981,31 €, čo je 86,5 % čerpanie 
 Bežné transfery 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov  200,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 16,00 €, čo je 8 % čerpanie na členské príspevky. 
 Vzdelávanie 
 Primárne vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov  25 030,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 22 030,00 €, čo je 88% čerpanie  
 Súkromná základná škola VOLCANO 
 Bežné transfery 
 Z rozpočtovaných výdavkov 5 920,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 1 730,64 €, čo je 29,2 % čerpanie (odchodné a nemocenské) 
 Staroba ( Denné centrum, DOS) 
 Z rozpočtovaných výdavkov  21 220,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 19 886,05 €, čo je 93,7% čerpanie 

Sociálna pomoc ( projekty Dobrovoľnícka činnosť, Komunitné centrum, Terénná 
sociálna práca, Podpora opatrovateľskej služby) 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 Z rozpočtovaných výdavkov  88 909,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 74 241 €, čo je 83,5 % čerpanie 
 Poistné a príspevok do poisťovní 
 Z rozpočtovaných výdavkov 31 361,0 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 26 322,89 €, čo je 83,9 % čerpanie. 
 Tovary a služby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 13 864,0 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 9 775,01 €, čo je 70,5 % čerpanie. 
 Bežné transfery 
 Z rozpočtovaných výdavkov 675,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v 
 sume 504,18 €, čo je 74,7 % čerpanie. 
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 Kapitálové výdavky: 
 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 925 382,00 € bolo skutočne čerpané 
 k 31.12.2018 v sume 1 684 174,42  €, čo predstavuje 87,5 % čerpanie. 
 Významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
 a)Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Morovno 
 Z rozpočtovaných výdavkov 21 707,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 
 21 706,98 €, čo predstavuje 100,0 % čerpanie. 
 b)Rekonštrukcia mestských komunikácii 
 Z rozpočtovaných výdavkov 377 600,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 
 377 601,81 €, čo predstavuje 100,0 % čerpanie. 
 c)Rekonštrukcia autobusových prístreškov 
 Z rozpočtovaných výdavkov 23 511 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 
 11 064 € a 276 48 € , čo predstavuje 48,2 % čerpanie  
 d)Kompostáreň 
 Z rozpočtovaných výdavkov 892 252,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 
 892 251,72 €, čo predstavuje 107,0 % čerpanie. 
 e)Vybudovanie stojísk na polozápustné odpadové nádoby 
 Z rozpočtovaných výdavkov 142 765,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 
 153 294,58 €, čo predstavuje 100,0 % čerpanie. 
 f)Výstavba dopravného ihriská MŠ Dimitrovová  
 Z rozpočtovaných výdavkov 23 796,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 
 23 796,00, € čo predstavuje 100,0 % čerpanie. 
 g)Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry 
 Z rozpočtovaných výdavkov29 275,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 
 29 274,86 €, čo predstavuje 100,0 % čerpanie. 
 h)Projekt „Hrubá zaškolenosť“ školstvo 
 Z rozpočtovaných výdavkov 270 535,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 
 124 051,38 €, čo predstavuje 45,9 % čerpanie. 

i) Nákup prevádzkových strojov pre školské jedálne 
 Z rozpočtovaných výdavkov 85 999,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 
 2 640,00 €, čo predstavuje 3,1 % čerpanie. 
 j)Rekonštrukcia otvorených výplní Jazmín, n.o. 
 Z rozpočtovaných výdavkov 27 912,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 
 27 912,43 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. 
 
 Výdavkové finančné operácie: 
 Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 094 961,00 € bolo skutočne 
 čerpané k 31.12.2018 v sume 1 211 463,35 €, čo predstavuje 110,6 % čerpanie: 

z rozpočtovaných výdavkových na splácanie finančného prenájmu za osobné motorové 
vozidlo 5 700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 699,08 €, čo predstavuje 
100,0 %; z rozpočtovaných výdavkov účasť na majetku  FIN.M.O.S. 265 920,00 € bolo 
skutočné čerpanie v sume 243 760,00 €, čo predstavuje 91,7%.  
V tejto časti výdavkov je rozpočtované splácanie úveru na rekonštrukciu komunikácií, 
kde z rozpočtovaných 99 996,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 99 
996,00 €, čo predstavuje 100% čerpanie. 
Splácanie istín zo ŠFRB, kde z rozpočtovaných výdavkov 251 209,00 € bolo skutočné 
čerpanie k 31.12.2018 v sume 253 480,68 €, čo predstavuje 100,9 % čerpanie. 
Splácanie istín z dodávateľských úverov, kde z rozpočtovaných výdavkov 266 879,00 € 
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 266 878,20 €, čo predstavuje 100% 
čerpanie. 
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 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 209 987,00 € bolo skutočne čerpané 
 k 31.12.2018 v sume 4 094 034,02 €, čo predstavuje 97,2 % čerpanie. 
 
 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018: 
 Prebytok rozpočtu v sume 359 035,39 € upravený o nevyčerpané prostriedky zo 
 ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 61 899,45  € je navrhnuté  použiť na 
 tvorbu rezervného fondu vo výške 297 135,94 € 
 V zmysle ustanovení, z tohto prebytku sú vylúčené: 
 a)nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
 v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 16 288,55 €, a to na : 
 -prenesený výkon v oblasti školstva v sume 10 515,35 € 
 -finančné prostriedky na športové vybavenie ZŠ Školská  v sume 3000  € 
 - financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v sume 2 773,20 € 
 b)nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 
 v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000  €, a to na: 
 -kamerový systém v sume 5 000  €. 
 c)nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a 
 réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
 (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 13 967,32 €, 
 d)nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania v sume 959,85 €, 
 e)nevyčerpané prostriedky z poplatku za uloženie odpadov 22 205,71 €, 

f) nevyčerpané prostriedky z projektu Moderná a tvorivá škola ZŠ Morovnianska cesta 
v sume 3 478,02 € 
 

 Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 
 vo výške 297 135,94 €. 
 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018: 
Záväzky spolu 10 685 247,63 € 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: 
Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., 
môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a 
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 
splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom 
rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom 
roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z 
Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 
osobitného predpisu. 
Zostatok istiny k 31.12.2018 – 2 097 610,45 € 
Skutočné bežné príjmi k 31.12.2017 – 10 433 079,96 € 
 
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.: mesto v roku 2018 poskytlo 
dotácie v súlade s VZN č. 6/2007 o dotáciách, 
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 Hlavná kontrolórka 

Návrh záverečného účtu mesta Handlová za rok 2018 bol spracovaný v súlade s 
príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy.  
Návrh záverečného účtu mesta Handlová za rok 2018 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o 
obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.  

      Riadna účtovná závierka k 31.12.2018 a rozpočtové hospodárenie mesta bolo v súlade  
 s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy overené audítorom.   

   
Na základe komplexného zhodnotenia Záverečného účtu mesta Handlová za rok 2018 
odporúčila schváliť celoročné hospodárenie mesta Handlová za rok 2018                        
  
DISKUSIA: 
V rámci diskusie sa p. poslanec Stopka zaujímal ohľadom dotácií pre Súkromnú 
základnú školu Volcano ( cca 70 tis. eur) konkrétne, kto má byť prijímateľ. Či 
zriaďovateľ alebo Volcano.  
Ing. Mendel reagoval uvedením, že zriaďovateľ. Ďalej informoval, že prebehla 
komunikácia so zástupcom školy z dôvodu nezrovnalosti v žiadostiach, ako aj zaslanie 
potrebných dokumentov a výpis z registra trestov. 
 
P. poslanec Daubner sa informoval na konečnú výšku sumy po skončení záväzkov 
v roku 2022. Vedúci ekonomického odd. uviedol, že refinncia úverov a finančné záväzky 
( TMG, Hater, HANT a SAD Prievidza) predstavujú sumu 800 000 eur, s tým, že 
najnižšia čiastka istiny ostanená nesplatená zo záväzkov odkúpených od spol. HATER 
Handlová, s.r.o. vo výške 80 000 eur. V roku 2022 bude potrebné vstúpiť do rokovania 
s bankou a nastaviť nové podmienky  splácania. 

  
Primátorka mesta informovala o aktuálných finančných skutočnostiach. 
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 

 
UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 - Záverečný účet mesta s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za  
rok 2018 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2018,  
- stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu mesta s výsledkami 
celoročného hospodárenia mesta Handlová za rok 2018 a k Hodnotiacej správe 
programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2018, 

- správu audítorky o overení účtovnej závierky mesta Handlová zostavenej k 
31.12.2018. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
 - Záverečný účet mesta s výsledkami celoročného hospodárenia mesta Handlová za 
rok 2018 bez výhrad, 
 - použitie finančného prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 297 135,94 EUR    
za rok 2018, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  
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č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného 
fondu. 

 
HLASOVANIE :  

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

 
K bodu 10/ 
Vyhodnotenie ponúk bánk k prehodnoteniu a prolongácií kontokorentného 
úveru 
Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ   

 
Vedúci ekonomického oddelenia predložil vyhodnotenie ponúk bánk k prehodnoteniu 
a prolongácii kontokorentného úveru. Mesto pristúpilo k zvýšeniu o čiastku 100 000,00 
€ na 300 000,00 € z dôvodu dostatočnej rezervy čerpania na úhradu bežných 
výdavkov. Banky, ktoré prejavili záujem o financovanie mesta, boli  požiadané o 
predloženie písomných ponúk. Na základe odporúčania ekonomickej komisie z 
minulých období boli zadané vstupné parametre bankám z dôvodu zjednotenia pri 
vyhodnocovaní ponúk. 
Z doručených písomných indikatívnych ponúk bánk v stanovenej lehote uvádzame 
vyhodnotenie najvýhodnejších podmienok: 

 

Názov banky 
Účel aktívneho 

obchodu 

Referenčná 
sadzba NBS                

v % p. a. - 
návrh 

Prirážka 
banky - 
úrokové 
rozpätie  
v % p. a. 

Poplatok za 
poskytnutie 

úveru  %    
z objemu 

úveru,        
(v € )  

Poplatok    
za vedenie 
úverového 

účtu  
v €    

Poplatok za 
administráci

u   a 
monitoring 
úverového 
účtu v % p. 

a. 

Záväzková 
provízia z 

nečerpaného 
objemu 

úveru v %    
p. a. 

Forma 
zabezp
ečenia 
úveru 

Poznámka 
resp. iné 

podmienky 

Poradie 
ponuky 

1 2 3 4 6 7 8 9 9 10 11 

Českosloven
ská 

obchodná 
banka, a. s 

Krytie 
časového 
nesúladu 
rozpočtu       
BV a BP 

1 M 
EURIBOR * 

0,70 
0,10   

(200,00)             
0,00/M 0,00 0,00 žiadna  

Po vzájomnej 
dohode banky 

a mesta 
1. 

Prima banka 
Slovensko, 

a. s. 

 
Krytie 

časového 
nesúladu 
rozpočtu       
BV a BP 

12 M   
EURIBOR *** 

0,80 
0,25 

(750,00) 
0,00 0,00 0,60 žiadna 

Podiel 
platobného 

styku 
3. 

Slovenská 
sporiteľňa, 

a. s.. 

 
Krytie 

časového 
nesúladu 
rozpočtu       
BV a BP 

1 M   
EURIBOR * 

0,75 
0,10  

(300,00) 
0,00 0,00 0,00  žiadna 

Predkladanie 
výkazov           

a rozpočtov  
2. 

Tatra banka, 
a. s. 

 
Krytie 

časového 
nesúladu 
rozpočtu       
BV a BP 

 
1 M 

EURIBOR * 
1,10 (1 100,00) 18,00/M 0,00 0,00 

 Podľa 
analýzy 
klienta 

Časť 
platobného 

styku 
4. 

Všeobecná 
úverová 

banka, a. s. 

 
Krytie 

časového 
nesúladu 
rozpočtu       
BV a BP 

1 M 
EURIBOR * 

3,35 (3 000,00) neuvádza 0,00 0,00 
Blanko
zmenka 

neuvádza 5. 
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Hlavná kontrolórka 
V súlade s § 17 ods.14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo 
preverené dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania s 
konštatovaním, že mesto Handlová spĺňa podmienky § 17 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z.z. 
na prijatie návratných zdrojov financovania 
 
DISKUSIA: 
V rámci diskusie tohto bodu p. poslankyňa Baranovičová informovala, že na zasadnutí 
Komisie ekonomickej, nakladania s majetkom mesta a mestských projektov zhodnotili 
všetky možnosti a riziká. Československá obchodná banka, a. s. (na základe poradia 
1.) nemá v meste pobočku, čo by predstavovalo zvýšenie nákladov. Pre mesto vychádza 
najprijateľnejšia, aj keď úrokovo o niečo vyššie Slovenská sporiteľňa, a. s., čo 
predstavuje minimálne straty. 
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.    
 
UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Vyhodnotenie ponúk bánk k prehodnoteniu a prolongácii zmluvy o kontokorentnom úvere 
vo výške  300 000 €, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického 
oddelenia bez výhrad. 
           
MsZ SCHVAĽUJE:   
Uzatvorenie Zmluvy o kontokorentnom úvere so SLSP, a. s. na dobu neurčitú 
s možnosťou kedykoľvek ju vypovedať, bez zabezpečenia poskytnutého úveru  
so zohľadnením hodnotenia výsledkov predložených indikatívnych ponúk komerčných 
bánk a celkových podmienok financovania vrátane vedenia platobného styku mesta. 

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

 
K bodu 11/ 
Organizačný poriadok MsP Handlová 
Predkladá: písomne - Bc. Marcel Jánošík, poverení riadením MsP 

 
Bc. Marcel Jánošík predložil Organizačný poriadok MsP Handlová, ktorý bolo potrebné 
vypracovať na základe vykonanej kontroly hlavnou kontrolórkou mesta upravujúci 
postavenie a úlohy MsP Handlová, jej vnútorné organizačné členenie, rozsah riadiacich 
oprávnení a zodpovedností pre jednotlivé pracovné pozície v organizačnej štruktúre a 
pôsobnosť. Vydáva sa za účelom vymedzenia, organizácie, riadenia a členenia MsP v 
Handlovej, ako aj zabezpečenia vnútorného poriadku a upevnenia pracovnej disciplíny. 
Bol  doplnený o pripomienky z Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských 
projektov a o odporučenie, ktoré vyplynulo z mestskej rady - prepracovať organizačnú 
štruktúru MsP. 

 
DISKUSIA: 
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Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    
 
UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Handlová, predložený Bc. Marcelom 
Jánošíkom, povereným riadením MsP Handlová, bez výhrad. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Organizačný poriadok Mestskej polície Handlová predloženom rozsahu. 

 
HLASOVANIE  :  
ZA            :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI         :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   nikto z prítomných poslancov   
 
K bodu 12/ 
Návrh Plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019 
Predkladá: písomne -  Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta  
 
Hlavnou kontrolórkou mesta bol predložený Plán kontrolnej činnost na II. polrok 2019 , 
ktorý bol tvorený v zmysle legislativných ustanovení  
Plán je v štandardnej forme, kontroly sú zamerané na subjekty, kde boli zistené 
nedostatky v roku 2018.  
Plán kontrolnej činnosti je z časového ako aj z vecného hľadiska zostavovaný tak, aby 
bol v ňom priestor na doplnenie podnetov primátorky mesta, poslaneckého zboru a iné 
závažné podnety. 
Predmetný plán bol zverejnený na pripomienkovanie v stanovenej lehote, bez 
pripomienok. 
Záverom komentára predložila správu vo veci formulácie uznesenia MsZ – schvaľovať  
či brať na vedomie Plán práce hlavnej kontrolórky mesta s uvedením nasledovného : 
Problém  vypláva  z  toho,  že  v zák.  369/1990 o obecnom zriadení je  medzi  
povinnosťami  resp. oprávneniami zastupiteľstva vo vzťahu k hlavnej kontrolórke v §11 
ods. 4j) uvedené :  
„j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah 
výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému 
kontrolórovi,“  a v rámci povinností hlavného kontrolóra zákon v §18f ods. 1b) ustanovuje, 
že HK :  
„b)  predkladá  obecnému  zastupiteľstvu  raz  za  šesť mesiacov  návrh  plánu   
kontrolnej  činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve 
zverejnený spôsobom v obci obvyklým,:  

       V celom texte zákona o obecnom zriadení sa slovné spojenie „plán kontrolnej činnosti“  
nachádza výlučne v citovanom ustanovení. Z uvedeného je zrejmé, že  vec sa dá    
vysvetliť tak aj tak. Po viacerých zvažovaniach som sa nakoniec priklonila na stranu „brať 
na vedomie“,  toto moje  rozhodnutie ovplyvnilo najmä to, že zo žiadneho ustanovenia 
zákona 369 ... nevyplýva hlavnému kontrolórovi povinnosť uvádzať časovú os kontroly  
t.j.  termín zahájenia a ukončenia kontroly, prípadne fixne zadefinovať poradie kontrol.  
Ak by to tak bolo, bol by to zásah do nezávislého výkonu kontroly, najmä čo sa týka 
povinnosti ukončiť kontrolu v určitom čase. Nik nevie predpokladať, aké skutočnosti, 
ktoré ovplyvnia priebeh kontroly z časového hľadiska počas výkonu konkrétnej kontroly 
nastanú. Toto je dôvod prečo aj zákon časovú os a termíny výkonu kontroly vo vzťahu k 
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HK nerieši t.j. Plán kontrolnej a previerkovej činnosti HK je materiál, do ktorého pokiaľ to 
vyžaduje situácia možno vstúpiť, prispôsobiť ho aktuálnej potrebe a preto ho MsZ nemusí 
schvaľovať. 
 
DISKUSIA: 
V rámci diskusie tohto bodu sa poslanci p. Stopka, p. Jurkovičová a p.Spevár nestotožnili 
s názorom neschvaľovať predkladaný Plán kontrolnej a previerkovej činnosti  hlavnej 
kontrolórky, práveže naopak. Zhodli sa, že hlavný kontrolór je nástrojom poslancov 
mestského zastupiteľstva. 

 
UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Plán kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019, 
predložený Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta, 
bez výhrad. 

 
MsZ SCHVAĹUJE: 
Plán kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky mesta  na II. polrok 2019 
v predloženom rozsahu. 
 
HLASOVANIE  :  
ZA            :    14 z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI         :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   1 (p. Daubner ) nikto z prítomných poslancov   

 
K bodu 13/ 
Rôzne 

A/  Informácia o stanovisku projektantov k vhodnosti využitia geotermálne vody vrtu 
RH-1 pre potreby projektovanej rekonštrukcie Kúpaliska v Handlovej 
Predkladá: ústne – Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy 
 
Ing. Čaplárom úvodom komentára odznela genéza pre objasnesnie situácie. Ďalej 
odznelo stanovisko projektanta k vhodnosti využiatia geotermálneho vrtu 
s odprezentovanín 3 variant: 
prvý variant hovorí o tom, že by sa geotermálna voda používala pre celé tepelné 
hospodárstva, t. zn. na kúrenie, ohrev vzduchotechniky, na doplnenie bazénov a využitie 
bazénov ako takých. 
Druhý variant hovorí o čiastočnom využití geotermálnej energie o výdatnosti dva litre za 
sekundu. Tento variant bol aj projekčne naprojektovaný a stavebným povolením 
schválený. 
Tretí variant hovorí o nevyužívaní geotermálnej vody s tým, že pre účely vonkajšieho 
letného kúpaliska by sa približne 75% použitej vody recyklovalo a vracalo naspäť do 
systému.  
Čo sa týka návratnosti a efektívnosti, ako najvýhodnejší sa javí variant číslo tri 
Informoval, že nezávisle od projektantov si vyžiadal stanovisko od konkurenčnej firmy, 
ktorá sa stotožnila s predloženým návrhom. 
 
Primátorka mesta doplnila komentár o informáciu, že na základe odporúčania Komisie 
výstavby zriadila Dočasnú pracovnú skupinu pre odborné posudzovanie ďalšieho 
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postupu v rámci koncesného vzťahu mesta Handlová a B.T.I. Banská Bystrica, ktorej 
prvé zasadnutie sa uskutoční 04.06. 2019 o 15,30 hod.  

 
DISKUSIA: 
P. poslanec Daubner konštatoval na základe vyjadrení z minulosti, že voda sa malá 
využivať v obytných domoch. Prezentované neoficciálne stanovisko k vhodnosti 
využiteľnosti termálneho vrtu podľa neho má dostatočnú vierohodnosť. Takisto zriadená 
pracovná skupina nie je dostatočne odborná v riešení danej problematiky.  
Ing. Čaplár dovysvetľovať problematiku ohľadom vody. Z projektovej dokumentácie 
vyplýva, že pripojenie geotermálneho vrtu je len na objekt letného kúpaliska. Do krytej 
plavárne nebola projektovaná voda z geotermálneho vrtu. 
P. poslanec Uríček  očakával  informácie o kvalite vody ( naposledy odznela informácia, 
že nie je vhodná na kúpanie a prekvapila ho  informácia o vode, že je studená). 
Ing. Čaplár: informácia ohľadom kvality vody odznela na ostatnom MsZ. V krátkosti opäť 
odznela táto informácia. 
Záverom diskusie bolo odovzdané slovo p. Molnárovi, ktorý predostrel svoje postrehy, 
poznatky ohľadom vody, ktorá by mala využívať na energie. Ďalej upriamil pozornosť na 
Akčné plány Hornej Nitry s vyjadrením svojich názorov, návrhov. 

 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky.    
 
UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
BERIE NA VEDOMIE: 
Informáciu o stanovisku projektantov k vhodnosti využitia geotermálnej vody vrtu RH-1  
pre potreby projektovej rekonštrukcie Kúpaliska v Handlovej, predloženú Ing. Jozefom 
Čaplárom, ved. odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy. 

 
B/   Informácia o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019 

Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 
Zástupca primátorky mesta informoval o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 
2019, ktoré sa konali 25.05.2019 v čase od 7,00 hod. do 22,00. hod. 
Počet zapísaných voličov: 13 939, počet vydaných obálock: 2 344, počet odovzdaných 
obálok: 2 344, počet platných hlasov: 2 302. 
Volebná účasť 16,51%, v roku 2015: 9,16%. 
Poradie získaných hlasov politických strán a hnutí od 1 do 5 miesta: 
1. SMER-SD                             612 ( 26,58 %) 
2. Koalícia PS a SPOLU           407 (17,68 %) 
3. ĽS Naše Slovensko       407 (17,68 %) 
4. Sloboda a Solidarita              233 (10, 12%) 
5. OľaNO                                   115 (  4,99 %) 

 
Poradie získaných hlasov poslancov od 1 do 3 miesta: 
1. Monika Beňová (SMER-SD)                     385 
2. Miroslav Číž (SMER-SD)                          219 
3. Michal Šimečka (Koalícia PS a SPOLU)  160 

 
Záverom komentára poďakoval všetkým, ktorí zabezpečovali priebeh volieb cez 
zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií, členom organizačného štábu. 
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DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    
 
UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informácie o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019, predložené  
Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta. 

 
C/   Informácia o vykonaných kontrolách       

Predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta 
 
Hlavnou kontrolórkou mesta bola predložená správa o vykonaných kontrolách, ktorá  
sa týkala Súkromnej základnej umeleckej školy VOLCANO ( SZÚŠ) zameraná  
na dodržanie  všeobecne záväzných právnych predpisov a VZN mesta Handlová 
 č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 
zariadení na území mesta Handlová a overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti 
a ich súlad s predpismi. 
Výsledok kontroly 11 kontrolných zistení s odporúčaniami hlavnej kontrolórky. 
V náväznosti na vyššie uvedné bola vykonaná kontrola na súlad počtu žiakov 
uvádzaných vo výkazoch a počtu žiakov uvedených v triedných knihách za šk. rok 
2017/2018, 2018/2019, ktoré sú podkladom prideľovania finančncých prostriedkov  
na mzdy a prevádzku SZUŠ Volacano z rozpočtu mesta v roku 2018 a v roku 2019. 
Výsledok tejto časti kontroly – 2 kontrolné zistenia. 
Záverom komentára uviedla, že vzhľadom na uvedené skutočnosti budú závery kontroly 
odstúpené na ďalšie konanie primátorke mesta. 

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    
 
UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 

      MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Informácie o vykonaných kontrolách, predložené Ing. Danou Bedušovou, hlavnou 
kontrolórkou mesta, bez výhrad. 
 

D/ Návrh na vymenovanie náčelníka MsP mesta 
Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 

 
Dňa 21.05.2019 sa konalo výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície náčelník 
Mestskej polície mesta Handlová, ktorého sa  zúčastnili 2 uchádzači. 
Rozhodnutím 5 člennej odbornej výberovej komisie menovanej primátorkou mesta vo 
výberovom konaní s najvyšším bodovým ohodnotením uspel Bc. Marcel Jánošík s 
predpokladaným nástupom od 01.06.2019 

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    
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UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Návrh Mgr. Silvie Grúberovej, primátorky mesta na vymenovanie Bc. Marcela        
Jánošíka, zamestnanca mesta Handlová za náčelníka Mestskej polície mesta Handlová 
od 01.06. 2019 
 
MsZ VYMENÚVA: 
Bc. Marcela Jánošíka za náčelníka Mestskej polície mesta Handlová podľa § 2 ods. 
3.zákona č. 564/1991 o obecnej polícií v znení neskorších predpisov od 01.06.2019. 

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

E/ Odvolanie člena stálej Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku 
MsZ mesta Handlová 

 Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 
Zástupca primátorky mesta predložil žiadosť o uvoľnenie z Komisie zdravotnej, sociálnej 
a ochrany verejného majetku. 
Ďalej citoval znenie žiadosti: ku dňu 31.05.2019 týmto žiadam poslanecký zbor 
v Handlovej o moje uvoľnenie z Komisie zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného 
poriadku  
2018 – 2022, kde som bol schválený ako člen. 

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    
 
UZNESENIE MsZ 30.05.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na odvolanie Ing. Milana Pepicha z funkcie člena stálej Komisie zdravotnej, 
sociálnej  a ochrany verejného poriadku MsZ mesta Handlová, predložený Ing. 
Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 
 
MsZ ODVOLÁVA: 
Ing. Milana Pepicha z funkcie člena stálej Komisie zdravotnej, sociálnej  a ochrany 
verejného poriadku MsZ mesta Handlová na základe  písomného vzdania sa ku dňu 
31.05.2019. 

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

 
K bodu 14/ 
Interpelácia 
 
V rámci tohto bodu nebola doručená žiadna písomná interpelácia. 
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Primátorkou mesta odznela informácia o konaní ( dnes 30.05.2019) tlačovej konferencie 
za účasti médií, aby zhodnotili a predložili aktuálny stav v meste. Predložila ukazovatele 
za 5 mesiacov s uvedením: 
-počet pracovných stretnutí, rokovaní, zasadnutí stránok 563, 
-počet podujatí ( celomestské, kultúrne, športové, spoločenské) a obradov 40, 
-podnety od občanov 151, z toho vybavených 136 a v štádiu riešenia 15, 
-počet zasadnutí MR  4, 
-počet zasadnutí MsZ 5, 
-zahraničná služobná cesta 3. 
 
P. poslanec Stopka: jeden z dokumentov, ktorí poslanci schvaľujú je Realizačný plán so 
smerovaním otázky, či sa zvažuje s tvorbou nového. Ďalej sa informoval ako sa 
postupuje pri príprave materiálov na rokovania do orgánov mesta z dôvodu obdržania 
SMS od p. Procházku v súvislosti s prerokovaným bodom v nakladaní s majetkom 
mesta LA-RA-COR, ktorý nežiadal odkúpenie budovy ako spoločnosť. 
Primátorka mesta reagovala uvedením, že počas rokovania sa dozvedela danú 
informáciu, že MUDr. Procházka má záujem o budovu ako fyzická osoba, nie ako 
spoločnosť. Predmetná vec sa preverí a  v prípade potreby sa vykonajú náležité kroky. 
K Realizačnému plánu uviedla, že v zmysle regionálneho zákona samospráva má mať 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý má mesto platný do roku 2020. V danom 
období sa chceme zaoberať tvorbou nového.  

      
 K bodu 15/ 
   Záver 

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

   za účasť.  
 

 
           

 
     Mgr. Silvia Grúberová     
           primátorka mesta 

                 (podpísala dňa 26.06.2019) 
 
 
 
 
 

Zástupca primátorky mesta  : Ing. Radoslav Iždinský 
                (podpísal dňa  25.06.2019) 
 

 
  

 
 
Overovateľ                                   :  Mgr. Jozef Juríček 
       (overil dňa  24.06.2019) 
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Overovateľ        :   Mgr. Lucia Jonasová 
                                                                 (overila dňa  24.06. 2019) 
 
 
 
 
 

Zapísala, dňa        :         Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu, 30.05.2019  
Spracované dňa        :         21.06.2019 


