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MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANDLOVÁ 
zápisnica z 3. zasadnutia, konanom dňa 25. apríla 2019 

 
Dátum a  miesto rokovania : 

- 25.04.2019, MsÚ Handlová 
 
  Vedenie rokovania :  
-  Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta  
 

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

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

Menovaní overovatelia zápisu:  
- Ing. Iveta Jurkovičová 
- p. Eduard Straka 
 

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

 PROGRAM: 
1. Otvorenie  
        Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta   
 
2.       Pripomienky a otázky obyvateľov mesta  
 
3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP pre projekt s názvom 

„Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na 
komunitnej úrovni v meste Handlová“   

 Predkladá: písomne - Ing. Peter Cagáň, projektový manažér reg. rozvoja  
 a strategického plánovanie MsÚ   
 
4.      Nakladanie s majetkom mesta   

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

 
5. Návrh rozpočtového opatrenia – 4. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 

2019  
 Predkladajú: písomne -  Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, 
vedúci ekonomického odd. MsÚ 
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6.      Informácia o vykonaných kontrolách  
 Predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta  
 
7.  Odvolanie a delegovanie člena Komisie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy MsZ mesta 

Handlová 
 Predkladá: ústne - Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
 
8.      Rôzne 
A/ Informácia o výsledkoch volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 
 Predkladá: ústne- Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ 
 
B/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho 

parlamentu 2019 
 Predkladá: ústne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ 
 
  9. Interpelácia 
10. Záver 
 

Schvaľovanie programu rokovania:  
Predložený program dnešného zasadnutia MsZ bol poslancami MsZ schválený 
jednohlasne bez výhrad (hlasovalo poslancov 13 ZA) z celkového počtu13.   

  
 UZNESENIE Z ÚVODU ROKOVANIA:  

 Otvorenie, Program rokovania, Zloženie návrhovej komisie  
 

UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Návrh programu 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,   
predložený Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta, bez výhrad. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Program 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová podľa 
návrhu Mgr. Silvie Grúberovej, primátorky mesta, v predloženom rozsahu. 

 
UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
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.: 

- Ing. Iveta Jurkovičová 
- p. Jaroslav Daubner 
- p. Arpád Koszta 
 

 HLASOVANIE  :  
 ZA       :   11 z prítomných poslancov t.j. 13 
 PROTI       :   nikto z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA      :   2 ( p.Daubner, Ing. Jurkovičová) z prítomných poslancov  
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 K bodu 2/ 
 Pripomienky a otázky obyvateľov mesta 
  
 V rámci tohto bodu neodznel žiadny diskusný príspevok 

 
K bodu 3/ 
Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Podpora a 
rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v 
meste Handlová“   
Predkladá: písomne - Ing. Peter Cagáň, projektový manažér reg. rozvoja  
a strategického plánovanie MsÚ   
 
Ing. Peter Cagáň predložil návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt s názvom 
„Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na komunitnej 
úrovni v meste Handlová“ s uvedením, že mesto zareagovalu na danú výzvu z dôvodu 
absencie takéhoto zariadenia na území mesta. Zariadenie s podlahouvou plochou 175 
m2 sa bude nachádzať v objekte Senior centra Handlová určené kapacitne pre 15 detí   
v zmysle Zákona o sociálnych službách. V letných mesiacoch roku 2018 prebehla 
anketa ohľadom záujmu o novú službu (distribuovaných bolo 200 anketových lístkov, 
návratnosť 61%). 85,69% opýtaných uviedlo, že o službu by mali záujem a umiestnili  
by svoje dieťa do zariadenia. 
Zamestnanie tu nájdu 3 kvalifikované opatrovateľky s priamou starostlivosťou o deti. 
Jedna z nich bude zodpovedať za vedenie zariadenia a doplnené budú o upratovačku/ 
výdaj jedla. Organizačne bude zariadenie začlenené pod Sociálne oddelenie MsÚ 
Handlová. 
Termín predkladania žiadosti do 30.04.2019. Rozpočet v dôvodovej správe bol 
uvádzaný nižší ako je po finálnej úprave. Celkové oprávnené výdavky projektu 
predstavujú 414 038,57 eur, výška NFP 393 336,34 eur a spolufinancovanie 5% 
predstavuje 20 701,93 eur. 

  
 DISKUSIA:  
 V rámci diskusie p. poslanca Daubnera zaujímalo, či sú vytipované nové priestory pre 

aktivačých pracovníkov, kedže novým sociálnym zariadením budú zabraté ich priestory. 
Primátorka mesta reagovala uvedením, že daná situácia sa bude riešiť priebežne. 
Časovo pol až trištvrte roka, kým budú poschvaľované potrebné náležitosti v rámci 
projetku. Veľmi pozitívne zhodnotila koncept umiestnenia zariadenenia v areáli Senior 
centra Handlová.  
Poslanec p. Uríček úvodom komentára vyjadril podporné stanovisko k predkladanému 
zámeru, avšak kapacita umiestnenia detí je podľa neho nedostačujúca. Záujímal sa, 
či je možné v tejto veci podniknúť kroky. Ing. Cagáň s doplňujúcim komentárom 
primátorky mesta uviedol, že všetko závisí od vyhlásenia výzby a platnej legislatívy. 
Oprávnené čerpanie eurofondov možno získať len pre určitý počet detí. Nie je možne 
vytvoriť zariadenie takéhoto druhu pre vyšší počet detí. 

 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 

 
 UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
         MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

- návrh na predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Podpora a rozvoj služieb 
starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová“, 
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realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34, ktorého ciele sú v súlade  
 s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
 vo výške 20 701,93 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta  

 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
 - predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Podpora a rozvoj služieb  

starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová“, 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34, ktorého ciele sú v súlade  

  s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 
 - zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 - zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
  vo výške 20 701,93 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu 
 - zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
  
 HLASOVANIE   :  
 ZA     :   všetci z prítomných poslancov t.j.14 
 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 ved. odd.  daní, majetku  a podnikateľskej činnosti  MsÚ  
 
1. Ondrej Mikula, trvalý pobyt Handlová, Prievidzská 63 

 Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemkov v k.ú. Handlová zastavaná plocha 
o výmere 49 m2 a zastavaná plocha o výmere 102 m2. Pozemky sú priľahlé k pozemku 
a stavbe vo vlastníctve žiadateľa a sú súčasťou oploteného areálu.  

 Jeden pozemok tvorí prístup k pozemku a stavbe vo vlastníctve žiadateľa.  
 Nehnuteľnosti sa nachádzajú na dolnom konci v blízkosti stolárskej dielne Pekné 

bývanie a čerpacej stanice Shell. 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po 
prerokovaní odporúčila predaj pozemkov žiadateľovi. 

 Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila predaj 
pozemkov v k.ú. Handlová za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom navýšenú o 
neplatené nájomné za užívanie pozemkov od nadobudnutia vlastníctva stavby 
rodinného domu, t.j. od roku 2012. Kúpna cena pozostáva zo všeobecnej hodnoty 
predávaných pozemkov stanovenej znaleckým posudkom vo výške 1 195,40 € 
navýšená o neplatené nájomné od nadobudnutia vlastníctva v roku 2012, vo výške 
110,73 €.  

 Mestská rada sa stotožnila s odporučaniami komisii. 
 

 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
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 UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
  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, bez 
výhrad. 

  
 MsZ SCHVAĽUJE:  
 Predaj pozemkov v k.ú. Handlová vytvorených geometrickým plánom č. 93/2018 

vyhotoveným GEOREAL Handlová dňa 14.11.2018 a overeným dňa 28.11.2018 pod  
 č. 1342/2018, a to parcela C-KN č. 1622/32 – zastavaná plocha o výmere 49 m2  
 a parcela C-KN č. 1622/35 – zastavaná plocha o výmere 102 m2 podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na účel 
prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a oplotenej záhrady ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov v prospech Ondrej Mikula, trvalý pobyt Handlová, 
Prievidzská 63, do výlučného vlastníctva v celosti za kúpnu cenu vo výške 1 306,13 €,  

 v predloženom rozsahu. 
    

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

2. Jaroslav Šlechta, trvalý pobyt Handlová, 29. augusta 12/3 
Problematike vysporiadania pozemkov p. Jaroslava Šlechtu v areáli futbalového 
štadióna sa mesto zaoberá od roku 2010, kedy uvedené pozemky získal do vlastníctva 
po obnovení dedičského konania. Mesto Handlová užíva predmetné pozemky a p. 
Šlechta za ne neplatí daň. Ďalej vedúca odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti 
v krátkosti popísala celú genézu.  
Posledné stretnutie so žiadateľom sa uskutočnilo v marci 2019, na ktorom sa vyjadril, 
že odmieta uzavretie nájomného vzťahu s mestom, zriadenie vecného bremena  
a aj zámenu pozemkov. Trvá na odkúpení pozemkov do vlastníctva mesta za kúpnu 
cenu vo výške 10,00 €/m2. V opačnom prípade postúpi vec na súd. 
Predmetnou problematikou sa zaoberali komisie pri MsZ: Komisia výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia a dopravy odporučila zámenu pozemkov, ak nedôjde 
k dohode, tak získať pozemky kúpou. Komisia ekonomická, nakladania s majetkom 
mesta a mestkých projektov neodporúča kúpu pozemkov. 
Mestská rada taktiež odporučila neschváliť kúpu pozemkov. 

 
 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
 
 UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
    MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh na neschválenie kúpy pozemkov v k.ú. Handlová, predložený Ing. Tatianou 

Molnárovou, vedúcou oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti, bez 
výhrad. 

 
  



6 

 

 MsZ NESCHVAĽUJE: 
 Kúpu pozemkov v k.ú. Handlová, a to parcela E-KN č. 6236/1 – orná pôda o výmere 

2500 m2 a parcela E-KN č. 6236/2 – orná pôda o výmere 2561 m2 v prospech mesto 
Handlová, so sídlom Handlová, Námestie baníkov č.7, IČO 318 094 do výlučného 
vlastníctva v celosti, v predloženom rozsahu. 

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

3. Predaj pozemku v k.ú. Handlová formou OVS 
 Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.02.2019 schválilo zámer predaja pozemku 

zastavaná plocha o výmere 17 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 392,40 € a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. 
 Mesto obdržalo 2 súťažné návrhy a komisia pre posúdenie návrhov vyhodnotila 

predložené návrhy v súlade so zverejneným kritériom vo vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže a konštatovala, že predložené návrhy splnili vyhlásené podmienky. Avšak po 
preverení úhrady miestnych daní a poplatkov v meste Handlová komisia zistila, že 
jeden uchádzač v čase vyhodnotenia nemá splnené záväzky voči mestu, a preto bol pre 
mesto nevýhodným uchádzačom. 

 Na základe vyššie uvedeného vzišiel víťaz obchodnej verejnej súťaže p. Matúš Vaško 
za kúpnu cenu vo výške 450,00 €. 

 
 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
  
 UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
 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,  
 bez výhrad. 
 
 MsZ SCHVAĽUJE: 
 Predaj pozemku parcela C-KN č. 185/33 – zastavaná plocha o výmere 17 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 

Matúš Vaško, trvalý pobyt Handlová, Lipová 367/3, do výlučného vlastníctva v celosti  
 za kúpnu cenu vo výške 450,00 €, v predloženom rozsahu. 
 

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

4. Predaj pozemku v k.ú. Nová Lehota formou priameho predaja 
 Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 22.02.2018 schválilo zámer predaja časti 

pozemku parcela v k.ú. Nová Lehota v rozsahu výmery 1000 m2 priamym predajom 
najmenej za cenu všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom vo 
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výške 8,48 €/m2 a vyhlásenie priameho predaja na predmetný pozemok s minimálnou 
kúpnou cenou vo výške 8,48 €/m2. 

 Mesto obdržalo 1 súťažný návrh na ponúkaný pozemok, ktorý komisia pre posúdenie 
súťažných návrhov vyhodnotila s konštatovaním splnenia stanovených podmienok. 
Víťazom priameho predaja je Karol Dvorský s manželkou Alexandrou za kúpnu cenu vo 
výške 8,50 €/m2. Navrhovateľ predložil majetkovému oddeleniu geometrický plán až 
v 3/2019. 

 
DISKUSIA:  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 
  UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
  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, bez 
výhrad. 

 
   MsZ SCHVAĽUJE:   
  Predaj pozemku parcela C-KN č. 440/2 – trvalý trávny porast o výmere 1117 m2 v k.ú. 

Nová Lehota vytvoreného geometrickým plánom č. 9/2019 vyhotoveným GEOREAL 
Handlová dňa 24.01.2019 a overeným 08.02.2019 pod č. 94/2019 podľa § 9a ods.  

  1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. priamym predajom najmenej 
za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej  znaleckým posudkom  

  v prospech víťaza priameho predaja Karol Dvorský 
  a manželka Alexandra, obaja trvalý pobyt Prievidza, Športová č. 28  
  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za kúpnu cenu vo výške 8,50 

€/m2, t.j. 9 494,50 €, 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/ 
  Návrh rozpočtového opatrenia – 4. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019  
  Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel,  

ved. Ekon. Odd. MsÚ 
 
 Vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ bola úvodom komentára predložená 3. úprava 

rozpočtu, ktorá je v kompetencií primátorky mesta.Týkala sa zapracovania do rozpočtu 
mesta aktualizovaných, nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, 
pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem na strane príjmov aj výdavkov. 
3.zmena rozpočtu kontrétne predstavuje: 
-vratka nevyčerpanej dotácie z roku 2018 poskytnutej zo štátneho rozpočtu pre 
SENIOR CENTRUM +425,00 € za neobsadené miesta v zariadení, 
-aktualizácia transferu poskytnutého z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa +30 470,00 €, 
-dotácia na voľby prezidenta SR 1. kolo +13 277 €, 
-dotácia na voľby prezidenta SR 2. kolo +11 837 €, 
-aktualizácia transferu na CHD +133,00 €, 
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-dotácia poskytnutá na projekt Dobrovoľnícka činnosť +1 117,00 €, 
-aktualizácia transferu zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu +62 391,00 € : 
Stavebný poriadok +57,00 €, pozemné komunikácie -5,00 €, matrika -6,00 €, prenesený 
výkon – normatívne prostriedky +65 299,00 €, vzdelávacie poukazy +3 680,00 €, 
životné prostredie -40,00 €, evidencia obyvateľstva -47,00 €, príspevok na žiakov zo 
SZP -210,00 €, predškoláci +832,00 €, vojnové hroby +105,00 €, asistent učiteľa -7 
242,00 €, register adries -32,00 €, 
-dotácia poskytnutá na projekt „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 
prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v 
ZŠ Školská, Handlová“ +69 751,00 € (spolufinancovania mesta vo výške +3 671,00 € je 
súčasťou 4. zmeny rozpočtu, ktorú schvaľuje MsZ). 
 
4. zmena rozpočtu predstavuje použitie finančných prostriedkov z rezevného fondu vo 
výške 5 600 € na obstaranie univerzálneho robota pre školskú jedáleň na ZŠ Mierové 
námestie. Ďalšia zmena sa týkala presunu finančných prostriedkov mesta z Prvku 
14.1.2. Domáca opatrovateľská služba -3 671,00 € do Prvku 9.2.1. Základná škola ul. 
Školská na spolufinancovanie projektu „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 
žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ +3 671,00 €. 

 
 DISKUSIA:  
  Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 
 UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
       MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

    1. Rozpočtové opatrenie mesta Handlová č. 3 na rok 2019  
   2. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 5 600 

€ na obstaranie dlhodobého majetku pre ŠJ Mierové námestie, 
           3. Návrh rozpočtového opatrenia mesta Handlová č. 4 na rok 2019, 

 predložený z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim 
ekonomického oddelenia MsÚ Handlová, bez výhrad. 

 
    MsZ SCHVAĽUJE: 

1.  Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 5 600 € na 
obstaranie dlhodobého majetku pre ŠJ Mierové námestie, 

 
      2.  Rozpočtové opatrenie č. 4 mesta Handlová na rok 2019 v predloženom rozsahu: 

a) zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454 001 Z rezervného fondu obce  
  +5 600 €, 
b) zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Prvku 9.5.4. Školská jedáleň, ZŠ Mierové 

námestie 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania na 
položke 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia o +2 620 €, 

c) zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Prvku 9.5.4. Školská jedáleň, ZŠ Mierové 
námestie 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho 
vzdelávania na položke 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia o 
+2 980 €, 

d) presun finančných prostriedkov mesta z Prvku 14.1.2. Domáca opatrovateľská služba  
10.2.0 Staroba položka 611 Tarifný plat -3 671,00 € 
do Prvku 9.2.1. Základná škola ul. Školská funkčná klasifikácia 09.1.2.1 a 09.2.1.1 
položky 610 Mzdy +643,00 €, 620 Poistné a príspevky do poisťovní +474,00 € a 630 
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Tovary a služby +2 554,00 € (spolufinancovanie projektu „Zvyšovanie kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej  
a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ +3 671,00 €). 

  

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

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

 K bodu 6/ 
 Informácia o vykonaných kontrolách  
 Predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta  

 
Hlavná kontrolórka mesta predložila správu o vykonaných kontrolách predmetom 
ktorej bolo, preveriť dodržiavanie platnej legislatívy pri evidovaní, prešetrovaní a 
vybavovaní sťažností a petícii mestom Handlová v roku 2018 s overením objektívneho 
stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a internými normami. V krátkosti informovala a priebehu kontroly a na 
základe zistených skutočnosti odporučila prideliť prijímanie, evidenciu, prešetrovanie  
a vybavovanie sťažností a petícií konkrétnemu zamestnancovi mesta, ktorý bude 
postupovať pri riešení tejto agendy  v zmysle  Smernice č.1/2017 o vybavovaní 
sťažností v podmienkach samosprávy mesta Handlová a Smernice č. 2/2015  
o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Handlová.  
Ďalej bolo uvedené, že v zmysle § 21 ods.3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z.z.  
o finančnej kontrole a audite primátorka mesta je povinná prijať opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 17.4.2019. Bolo tak 
učinené listom primátorky mesta zo dňa 16.04.2019 s uvedením, že od 1.2.2019 bola 
touto agendou v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb účinnej od 1.2.2019 
poverená externá právna kancelária JUDr. Dáši Taschovej . 

 
 
 

  
Rozpočet    

2019                       
v €  

1. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

2. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

zmena 
rozpočtu 

+/-                    
v € 

3. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

zmena 
rozpočtu 

+/-                  
v € 

4. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

BEŽNÉ PRÍJMY + ŠKOLSTVO  11 718 198 11 718 198 11 718 198 189 401 11 907 599 0 11 907 599 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 241 711 241 711 280 870 0 280 870 0 280 870 

FINANČNÉ OPERÁCIE P. 373 941 412 674 412 674 0 412 674 5 600 418 274 

PRÍJMY CELKOM 
(BP+KP+FOP) 12 333 850 12 372 583 12 411 742 189 401 12 601 143 5 600 12 606 743 

        

  
Rozpočet    

2019                       
v €  

1. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

2. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

zmena 
rozpočtu 

+/-                    
v € 

3. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

zmena 
rozpočtu 

+/-                    
v € 

4. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

BEŽNÉ VÝDAVKY + 
ŠKOLSTVO 10 290 251 10 323 984 10 365 409 189 401 10 554 810 0 10 554 810 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  876 021 881 021 878 755 0 878 755 5 600 884 355 

FINANČNÉ OPERÁCIE V. 1 167 578 1 167 578 1 167 578 0 1 167 578 0 1 167 578 

VÝDAVKY CELKOM 
(BV+KV+FOV) 12 333 850 12 372 583 12 411 742 189 401 12 601 143 5 600 12 606 743 
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DISKUSIA: 
P. poslankyňa Baranovičová sa zaujímala, či predkladaná správa je výsledkom kontroly 
z predchádzajúceho obdobia (MsZ 01/2019). Hlavná kontrolórka objasnila, že správa 
predkladaná na MsZ 1/2019 je štatistickým vyhodnotením roku 2018 ( predkladá sa 
každoročne).  
K predmetnej kontrole uviedla, že ju vykonáva taktiež každoročne v danom obdobi. Prvý 
krát konštatuje nedostatky v tejto oblati z dôvodu, že príslušný referát (právnik mesta) 
nebol obsadený v roku 2018. 

 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 
 

 UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
  Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol, predložené Ing. 

Danou Bedušovou, bez výhrad. 
 

K bodu 7/ 
        Odvolanie a delegovanie člena Komisie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy MsZ mesta 

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

Dňa 04.04.2019 bol doručený list od p. Michala Hoosa vo veci vzdania sa  členstva 
v stálej komisií MsZ mesta Handlová. Ďalej bolo citované znenie listu:„ Dolu podpísaný 
Bc. Michal Hoos Vám týmto oznamujem, že ku dňu 15.03.2019 sa vzdávam členstva 
v stálej Komisií výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy v roku 
2018 - 2022. Podľa Článku III. Ods. 3 Rokovacieho poriadku komisií MsZ mesta 
Handlová z dôvodu zmeny pracovného pôsobiska, ktoré neumožňuje vzájomnú 
súčinnosť s členstvom v komisií“. 
Dnes 25.04.2019 sme obdržali žiadosť na dolpnenie nového člena p. Viliama Húšťavu  
(SMER-SD). 

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

 
 UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh na odvolanie Bc. Michala Hoosa člena stálej Komisie výstavby, územného 

plánovania, životného prostredia a dopravy MsZ mesta Handlová na základe 
písomného vzdania sa, predložený Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky 
mesta, bez výhrad. 

 
 MsZ ODVOLÁVA: 

  Bc. Michala Hoosa člena stálej Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a dopravy MsZ mesta Handlová na základe písomného vzdania sa. 

 
HLASOVANIE  :  
ZA              :   všetci z prítomných poslancov t.j. 15 
PROTI          :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov 
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 UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh na voľbu Viliama Húšťavu za člena stálej Komisie výstavby, územného 

plánovania, životného prostredia a dopravy MsZ mesta Handlová, predložený  
 Ing. Radoslavom Iždinským, zástupcom primátorky mesta, bez výhrad. 
 
 MsZ VOLÍ: 

  Viliama Húšťavu za člena stálej Komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a dopravy MsZ mesta Handlová, bez výhrad. 

 
     HLASOVANIE  :  

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

 
 K bodu 8/ 

Rôzne 
A/ Informácia o výsledkoch volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 

Predkladá: ústne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ 
 
Prednostom MsÚ boli predložené informácie o výsledkoch volieb prezidenta SR v roku 
2019, ktoré sa konali v dvoch kolách. I. kolo dňa 16.03. 2019, ktorého sa zúčastnilo 
42% voličov. Najviac hlasov získala Zuzana Čaputová 1989 a druhý Marián Šefčovič 
1336. II. kolo volieb sa konalo 30.03.2019, ktorého sa zúčastnilo 33,67% voličov. 
Najviac hlasov získala Zuzana Čapútová 2 369 pred Marianom Šefčovičom s počtom 
hlasov 2 173 ( rozdiel 193). 
Záverom komentára poďakoval členom organizačného štábu, zapisovateľkom a členom 
okrskových volebných komisií za bezproblémový priebeh volieb.  

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    
 

   UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Informácie o výsledkoch volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, predložené  
Ing.Tiborom Kolorédym, prednostom MsÚ, bez výhrad. 
 

B/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho 
parlamentu 2019 

 Predkladá: ústne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ 
 
K voľbám do Europského parlamentu 2019 odzneli prednostom MsÚ nasledovné 
informácie: voľby sa budú konať v sobotu 25.05.2019, v čase od 7,00 – 22,00 hod. Počet 
okrskov ostal nezmenený v počte 18. Delegovaní členovia a zapisovatelia OVK dňa 
15.04.2019 zložili sľub a v jednotlivých okrskových komisiách si zvolili predsedu 
a podpredsedu, ktorí sa dňa 10.05.2019 o 10,00 hod. zúčastnia školenia (MsÚ Handlová). 
V týchto dňoch prebieha do domácnosti distribúcia oznamov o čase a mieste konania 
volieb a zoznamy kandidátov. 

 



12 

 

DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky.    

 
UZNESENIE MsZ 25.04.2019: 

 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informácie o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu 
2019, predložené Ing. Tiborom Kolorédym, prednostom MsÚ, bez výhrad. 
 
K bodu 9/ 

   Interpelácia 
  Primátorka mesta konštatovala, že nebola doručená žiadna interpelácia. 

 
 K bodu 10/ 

DISKUSIA: 
P. poslanec Arvay úvodom komentára konštatoval zvýšenú transparentnosť  zo strany 
mesta (napr. on line vysielanie zasadnutí mestského zastupiteľstva, vo veci 
prideľovania bytov – zverejňovanie poradovníkov). Vyjadril potrebu aktualizovať stránku 
mesta kvôli lepšej prehľadnosti. 
P. poslankyňa Baranovičová požiadala prítomných, divákov sledujúcich on line 
zasadnutie MsZ o spoluprácu vo veci jarného upratovania, čistoty okolia. Na facebooku 
sú zverejňované príspevky, ktorých nie je málo a nedokážu na všetky reagovať. Preto 
apelovala, aby podnety smerovali aj na spol HATER – Handlová, spol. s.r.o. 
a koordinátorov aktivačných pracovníkov. 
Poďakovala MsP za zlepšenie práce, konkretne v Baníckej kolonii. Na základe vlastnej 
skúsenosti konštatovala lepšiu spoluprácu MsP a štátnej polície. 
Na vyššie uvedený diskusný príspevok reagovala primátorka mesta informáciou, že aj 
ona dostáva veľa podnetov ohľadom smetí, čierných skládok, znečisťovania okolia. 
Preto požiadala občanov, ktorí sú svedkami takýchto skutkov, aby ich nahlásili 
prislúšnym orgánom a vinníci boli pokutovaní.  
P. poslankyňu Gregor zaujímali záhony na Ul. 29. augusta, nakoľko po povodniach 
v roku 2010 boli zničené a od tej doby sa vykonali minimálne zásahy. Minulý rok bol 
RTV Prievidza odvysielaný príspevok s uvedením, že zeleň bude riešená až po oprave 
obrubníkov v danej časti. 
Ing. Čaplár poopravil informáciu ohľadom výsadzby záhonov na Ul. 29. augusta, ktorá 
bola vykonaná 2-krát. Prvý krát po povodni boli zničené,druhý krát 2-3 roky po 
povadniach sa opätovne vysadili. Konštatoval ukradnutie 1/3 záhonov, ušlapanie ¼ 
občanmi mesta a ostatné spôsobili atmosferické zrážky. 
V minulosti mesto investovalo finančné prostriedky do obnovy stredových pásov, kde 
boli menené obrubníkové konštrukcie a tam sa zrealizovala výsadzba. Pri obvodových 
záhonoch je problém v tom, že príslušenstvo štátnej cesty patrí Slovenskej správe ciest 
(SSC). Približne pred rokom bola SSC oslovená listom vo veci prejazdu štátnej cesty 
z dôvodu vysokej frekvencie dopravy zaradením opravu cestnej konštrukcie 
a obrubníkov do investičného plánu. Žial nereflektovali na požiadavky. Jediné čo sa 
podarilo opraviť komunikáciu na rybníkom smerom do Novej Lehoty. 
Budúci týždeň bude odoslaný ďalší predmetnej spoločnosti vo veci výmeny a opravy 
obrubníkových konštrukcií ciest. V tomto prípade je reálna výsadzba záhonov. 
Ďalšia otázka p. Gregor sa týkala kosby, konkrétne koľko kosieb je naplánovaných,kto 
ich bude vykonávať, a či budú oslovení dobrovoľníci. 
Vedúci odd. výstavby reagoval informáciou o vykonaní prvej kosby 06.05.. Jedna kosba 
trvá cca 6 týždňov a každý rok sa začína Prievidzskou ulicou následne Partizánska 



13 

 

ulica, 29. augusta, Morovnianske sídlisko a Okružná ulica. V tomto roku sú v rozpočte 
naplánované 2 kosby ( 50 tis. eur) s tým, že po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov 
( na základe klimatických podmienok ) sa vykonáva aj tretia kosba.  
 
Na otázku dobrovoľníkov nebolo možné reagovať z dôvodu neúčasti konateľa 
spoločnosti zabezbečujúcej tieto služby.  
Ing. Čaplár ešte doplnil informáciu, že tieto práce v rámci mesta vykonávajú zaškolení 
aktivační pracovníci. 
 
P. poslankyňu Jonasovú zaujímalo dodržanie termínov otvorenia krytej plavárne 
a kúpaliska, na čo Ing. Čaplár reagoval  uvedením nedodržania naplánovaných 
termínov. 
V súčasnosti je v stave dokončenosti stavebný objekt krytej plavárne, prebiehajú 
omietarské práce, dokončovanie slaboprúdov a merania regulácii. Vzduchotechnika je 
hotová na 90%. Budúci týždeň je naplánované izolovať strechu s tým, že je zámer 
preklopiť spádovanie striech z vnútorných odpadov na vonkajšie. 
Dokončilo sa opláštenie vnútorného nerezového bazéna, následne s bude vypĺňať dno 
bazéna a zvárať nerezovým plechom. 
Dodávka nerezových bazénov vonkajšieho kúpaliska bola posunutá z 15.06 o mesiac 
z dôvodu zmeny technológie a to tým, že investor má v záujme recyklovať vodu (všetku 
vodu neposielať do odpadovej kanalizácie, ale vracať do systému). 
Práce na krytej plavárni by do konca 6/2019 mali byť ukončené.  
Primátorka mesta k vyššie uvedenému uviedla konanie stretnutia s investorom 
a potrebu doriešiť otázku, či ťahať alebo nie vodu z vrtu. Zo strany investora bolo 
prisľubené, že na ďalšom stretnutí budú prerokované konkrétne návrhy, ktoré budú 
následne prerokované v mestských orgánoch. 
Poslanca Arvay s vyššie uvedením zaujímala správa a jej doručenie vo veci kvality 
vody. 
Ing. Čaplár reagoval uvedením, že správa doručená ešte nebola, ale na najbližšom 
plánovanom pracovnom stretnutí sa predpokladá s jej predložením avšak jej obsahom 
nebude zhodnotenie kvality vody (je diagnostikovaná) ale finančné zhodnotenie 
variantu: A1 odber termálnej vody, A2 odber bežnej vody. 
P. poslankyňa Jurkovičová postrehla opravu chodníkov na Morovnianskom sidlísku 
a v tejsto súvislosti sa zaujímala, či sa opravy budú vykonávavať aj na Okružnej ulici, 
ktoré sú v dezolatnom stave. 
Ing. Čaplár k vyššie uvedenému dodal, že v tomto roku boli zazmluvnené práce 
z minulohého roku. Bude dokončená oprava a výmena krytov chodníkov len na 
vnútroblokoch Morovnianskeho sídliska. V súčasnosti sa dokončuje prepojovací 
chodnik medzi MC a Prievidzskou ulicou. V júny započnú s prácami rekonštrukciou 
parkoviska pod cintorínom, budú doplnené pozdížne parkovcie plochy vedľa cintorína. 
Primátorka mesta doplnila komentár o informácie, že minuloročné akcie sú 
finanancované z tohtoročného rozpočtu a neplanujú sa ďalšie investičné akcie. 
Ponechalo sa 20 000 eur na opravu výtlkov na miestných komunikáciach so začatkom 
prác v priebehu buducéhoo týždňa. Komentár primátorky mesta ohľadom výtlkov doplnil 
Ing. Čaplár s uvedením, že oprava m2 vychádza 42 eur a celkovo planujú opraviť 475 
m2. Prioritné sú trasy mestskej hromadnej dopravy, Ulica ČSA, Mostná. 
 
P. poslankyňa Šimonová smerovala dotaz na vykonanie kosby v lokalitách Nová 
Lehota, Morovno a Horný koniec. Ing. Čaplár: Horný koniec a Nová Lehota sú pozemky 
väčšinou vo vlastníctve štátu a súkromné pozemky. V tomto prípade vychádzame  
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z požiadaviek, ktoré sa selektujú a kosbu vykonavájú VPP pracovníci. 
 
P. Nguyen: požiadala o doriešenie stavu lávky smerom od Úderníckej ulice ( neďaleko 
Mamutíka) .Dotazovala sa informácie ohľadom kontajnerov separovaného odpadu 
umiestnených, nezaistených v kopci. Ďalej ju zaujímalo, či sa plánuje riešiť otázka 
parkovania v tejto časti. Ľudia majú záujem svojpomocne riešiť parkovacie miesta. 
Ing. Čaplár: vo februári 2019 boli vykonaná obhliadka oceľovej konštrukcie lávky 
z vrchnej aj spodnej strany s tým, že neboli zistené žiadne statické defekty. Na spol. 
HATER – Handlová, spol. s.r.o bola zaslaná objednávka na výmenu, doplnenie 
bezpečnostných prvkov, osadenie nových plechov celej lávky s prísľubom, že za 
vhodných klimatických podmienok začnú s prácami budúci týždeň v pondelok. 
Vo veci kontajnerov uviedol, že v súčasnosti nie sú finančné prostriedky na realizáciu 
nových stojísk a otázku, či je potrebné dané množstvo je na  zváženie. V tomto roku 
však nie sú vyčlenené finančné prostriedky na riešenie stojísk kontajnerov. 
Parkovanie v danej lokalite je dlhodobým problémom, preto je tolerované zo strany 
mestskej polície pozdĺžne parkovanie po celej ulice. Šírkové usporiadanie tejto 
komunikácie to však umožňuje. Vyriešením stojísk je možné zaoberať sa otázkou 
kolmého parkovania. Je to otázkou ďalších návrhov a diskusii. 
P. Nguyen zaujimalo, či sa dajú realizovať opravy nerovnosti na betonových chodníkoch 
napr. na Dimitrovovej ulici. Ing. Čaplar:pokiaľ budú finančné prostriedky na opravy je 
možné realizovať. 

 
  K bodu 10/ 

    Záver 
 Primátorka mesta konštatovaním naplnenia všetkých bodov rokovania skončila   

zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová s poďakovaním prítomným  
 za účasť. Pozvala prítomných na verejný míting k „Transformácii uhoľného baníctva na 

Hornej Nitre“, ktorá sa bude konať v piatok 26.04.2019 o 16,00 hod. v Dome kultúry 
Handlová.  

 

 
                                                                        

     
 

 
     Mgr. Silvia Grúberová     
           primátorka mesta 

                 (podpísala dňa 16.05.2019) 
 
 
 
 
 

Zástupca primátorky mesta  : Ing. Radoslav Iždinský 
                (podpísal dňa 09.05.2019) 
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Ing. Tibor Kolorédy 

Prednosta MsÚ                            : (podpísal dňa 07.05.2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Overovateľ                                   :  Ing. Iveta Jurkovičová 
       (overil dňa 16.05.2019) 

 
 
 
 
 
 
 

  
Overovateľ             :   Eduard Straka 

                                                                           (overil dňa 07.05.2019) 
 

 
 
 
 

 
Zapísala, dňa        :            Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu, 25.04.2019  
Spracované dňa        :            03.05.2019  


