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MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANDLOVÁ 
zápisnica z 2. zasadnutia, konanom dňa 28. februára 2019 

 
Dátum a  miesto rokovania : 

- 28.02.2019, MsÚ Handlová 
 
  Vedenie rokovania :  
-  Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta  
 

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

Počet prítomných poslancov MsZ  : 
-         17 poslancov (v úvode rokovania) z celkového počtu 19 tj. Mestské zastupiteľstvo  
 je uznášania schopné 
- ospravednení poslanci: Mgr. Arvay, p. Klas 
 

Menovaní overovatelia zápisu:  
- p. Lina Gregor 
- p. Martin Uríček 
 

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

Menovaní skrutátori:  
- p. Samuel Mello 
- Mgr.Ing. Jana Oswaldová 
 

Schvaľovanie programu rokovania: 
Primátorka mesta predložila program rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ) 
mesta Handlová so zmenou. Týkala sa preloženia bodu 16B/ Aktuálna informácia  
o súčasnom stave rekonštrukcie Plavárne mesta pred bod Nakladanie s majetkom 
mesta z dôvodu pracovnej vyťaženosti zástupu spoločnosti. 

 
 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. Aktuálna informácia o súčasnom stave rekonštrukcie Plavárne mesta 

Predkladajú: ústne – Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby MsÚ 
 
5. Nakladanie s majetkom mesta   

Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Tatiana 
Molnárová ved. odd.  daní, majetku  a podnikateľskej činnosti MsÚ 
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6. A/1 Návrh na zriadenie Bytovej rady mesta Handlová 
 A/2 Rokovací poriadok Bytovej rady mesta Handlová  

B/ Návrh VZN č.1/2019 mesta Handlová o Bytovej rade mesta Handlová a o 
pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta 
Handlová 

 C/  Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová 
 Predkladajú: písomne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta,  

Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP, s.r.o.  
 

7. Návrh VZN č.2/2019, ktorým sa upravujú podmienky prideľovania a 
hospodárenia s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania vo vlastníctve 
mesta Handlová 

 Predkladajú: písomne - Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP, s.r.o. 
 
8.      Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobným stavebným odpadom a území mesta Handlová 
 Predkladá: písomne - Ing. Roman Pavlík, referent ŽP MsÚ 
 
9. Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Handlová č. 3/2014 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová 

 Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ 
 
10. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová na funkčné 
obdobie 2016 – 2020. 
Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jaroslava 
Maslíková, školský úrad 

 
11. Informácia o výsledkoch právnej analýzy- zosúladenie znenia spoločenskej 

zmluvy spoločnosti HATER - HANDLOVÁ spol. s r. o a zakladateľskej listiny 
spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová 
s.r.o. , s platným znením Obchodného zákonníka a opatrenia s tým súvisiace. 

 Predkladá: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta  
 
12.     Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019  

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

 
13. Informatívna správa o vyrovnaní straty výkonov vo verejnom záujme za SAD, a. 

s. Prievidza  
 Predkladá: písomne  – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ 
 
14. Informatívna správa o projektoch za rok 2018 

Predkladá: písomne - Ing. Peter Cagáň, projektový manažér reg. rozvoja  
a strategického plánovanie MsÚ   

 
15. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Handlovej za rok 2018 
 Predkladá: písomne – Bc. Marcel Jánošík, poverený ved. Mestskej polície  
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16.     Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2018 
  Predkladá: písomne - Mgr. Elena Šoltýsová, predsedníčka OŠR  
 
17.    Rôzne 
A/ Informácia o delegovaní zástupcu mesta do Dozornej rady spol. KMET 

Handlová, a. s. 
 Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 
B/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb prezidenta 

Slovenskej republiky v roku 2019 
 Predkladá: ústne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ 
 
C/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho 

parlamentu v roku 2019 
 Predkladá: ústne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ 
 
18.     Interpelácia 
19.   Záver 
 
 DISKUSIA:  
 Poslanec Ing. Podoba v rámci tohto bodu vyjadril nesúhlas s predloženým návrhom 

programu MsZ z dôvodu nesúladu s Rokovacím poriadkom (RP) MsZ mesta 
Handlová. Dodal, že v minulosti bol program nastavený obdobne, čiže so 
všeobecnou diskusiou na začiatku rokovania, čas však ukázal, že to nebola dobrá 
cesta a urobila sa zmena RP. Občan účastný na rokovaní môže diskutovať ku 
ktoremukoľvek bodu a všeobecná diskusia môže vzísť aj z bodov rokovania. Preto, 
ak chceme urobiť zmenu programu, musíme urobiť zmenu RP. Konštatoval, že 
nebude hlasovať za program MsZ, keďže nerešpektuje RP MsZ mesta Handlová. 

 Primátorka mesta reagovala otázkou, v ktorom bode aktuálneho RP sa uvádza 
zaradenie všeobecnej diskusie na záver programu rokovania. V zmysle RP po 
predložení bodu rokovania nasleduje diskusia poslancov MsZ a v prípade záujmu  

 je možné prostredníctvom poslanca odovzdať slovo aj prítomným občanom. 
 Poslanec Ing. Podoba tiež reagoval otázkou na uvedenie časti RP, v ktorej sa hovorí 

o vymedzení priestoru pre obačanou na začiatku programu rokovania, na čo 
reagovala primátorka mesta uvedením, že pokiaľ táto skutočnosť nie je zadefinovaná 
v RP, tak je na navrhovateľovi programu ( primátorke), aby na začiaktu rokovania 
navrhla zmenu, ktorú poslanecký zbor schváli alebo neschváli. Táto zmena vzišla  

 z  požiadavky občanov mesta. 
 
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 
 

UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh zmeny programu 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, 
predložený Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta bez výhrad. 
 
MsZ SCHVAĽUJE:  
Program 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová podľa 
predloženého návrhu Mgr. Silvii Grúberovej, primátorky mesta. 
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HLASOVANIE   :  
ZA       :   10  z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI       :   1 z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   6 z prítomných poslancov 

  
Zloženie návrhovej komisie:  

 
UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
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.: 

- Ján Spevár M.A. 
- Mgr. Lucia Jonasová 
- Mgr. Jozef Juríček 

 
           HLASOVANIE   :  
           ZA        :   14   z prítomných poslancov t.j. 16 
           PROTI        :   nikto z prítomných poslancov  

ZDRŽAL SA      :     2 (Mgr. Jonásová, Mgr. Juríček)z prítomných poslancov  
 

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

 
Primátorka mesta konštatovala, že neboli prijaté žiadne ukladacie uznesenia  
z ostatných zasadnutí MsZ, takže nie je potrebná ich kontrola.  
 
Otázky, primomienky poslancov MsZ 
 
P. poslankyňa Gregor informovala o obdržaní listu od občana mesta s otázkami 
smerujúcimi na spol. HATER – Handlová, spol. s.r.o : 

   - na koľko % je v súčasnosti zaplnená skládka, aká je vízia skládky, či sa bude 
rozširovať, ak áno, ktorým smerom  
Poslanec Litva v rámci tejto otázky popísal genézu budovania sklády. V súvislosti 
s víziou skládky uviedol:skládka aj spoločnosť sú 100% mestskou spoločnosťou 
mesta, ktoré vždy rozhodovalo o rozvoji, činnosti skládky aj spoločnosti a záleží od 
vízie mesta. 

 V súčasnosti máme 900 kubíkov stavby, pripravených 124 tis. m3 odpadu na 
uskladnenie. V prípade potreby poslednej časti skládky je potrebné vypracovať 
projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. 

 Čo sa týka priestoru a objektu stále sa nachádzahú v priestore oploteného areálu na 
Sheiblingu. Táto časť bola v minulosti vyčlenená na vybudovanie jednotlivých etáp 
skládky. Ani po II. etape nie je možné rozširovať skládku smerom k obytným zónam. 

    - odkiaľ sa dováža odpad na mestská skládku, či sa dováža aj z iných okresov 
 Ing. Litva: spoločnosť má uzavreté krátkodobé aj dlhodobé zmluvy s obchodnými 

partnermi v rámci okresu. Môže nastať prípad, že pôvodca si objedná odvoz autom, 
ktoré má ŠPZ iného okresu. 
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     - koľko platia obce za dovoz odpadu 
 Poslanec Litva: výška poplatku je obsahom zmlúv. Je potrebné rozlišovať dve veci: 

poplatok stanovený obcou a cena za dovoz a uloženie odpadu. Samospráva si rieši 
výšku poplatku, do ktorého vstupujú iné faktory: do ceny si zahŕňajú nadoby na odpad, 
zber VO, jarné a jesenné upratovanie a iné. V konečnom dôsledku sú to náklady,ktoré 
znáša samospráva. Obce smerom na Prievidzu majú výšku poplatku za KO do 20 eur, 
väčšie mestá v rozmedzí 20-30 eur. 

- aká je prevádzková doba na skládke, aké práce sa vykonávajú na skládke v nočných 
Poslanec Litva: vybudovanie skládky je stanovené normou. Nesmie byť bližšie ako 
300 m od obytnej zóny, naša skládka je vzdialená 500 m od obytných domov. Je 
vybudovaná v oblasti medzi Fafunbergom, Malým a Veľkým Gricom ( oblasť dotknutá 
banskou činnosťou) v súlade s bezpečnostnými a hygienickými požiadavkami. 
Ďalej v krátkosti poinformoval o činnostiach vykonávajúcich sa na skládke. Súčasťou 
skládky je zberný dvor, na ktorý občania môžu priniesť odpad rôzného druhu, okrem 
veľkoobjemového, stavebného odpadu a odpadu do triediacej haly. 
Pracovný čas na skládke je stanovený do 14,30 hod., v ostatnom čase ako v sobotu 
a nedeľu fungujú ostatné činnosti. Servisné práce sú vykonávané v iných než 
pracovných hodinách. Práce v nočných hodinách sa na skládke nevykonávajú. Tento 
dojem môžu spôsobovať mechanizmy parkujúce v blízkosti skládky a pracujúce aj vo 
večerných hodinách. 

- prečo mestský cintorín nemá nádoby na separovanie odpadu?  
Poslanec Litva: cintorín spravuje spol. PARTE a rieši tieto náležitosti. Na cintoríne sú 
umiestnené 4 veľkoobjemové kontajnery, ktoré v zmysle zmluvy vyvážame. 
V minulosti sa riešila otázka separácie skla (kahancov). Spracovateľ nám odmietol 
brať znečistené sklo od vosku. 
 
Poslanec Ing. Podoba vyjadril potrebu zdôrazniť investíciu vo vlastnej réžií (IVVR). 
Zaviedlo sa rozšírenie sklády cestou vlastných investícií, tzn. mesto nedávalo 
investičné peniaze na rozvoj skládky, ale sa to robilo formou vlastných zamestnancov 
a ich výkonov. Vybudovaním II. etapy skládky bola vytvorená kapacita sklády 127 tis. 
kubíkov ( skládka zabezpečená na 6 rokov). Požiadal konateľa spoločnosti 
o objasnenie otázky benefitov. 
 
Poslanec Ing. Litva doplnil komentár ohľadom skládky o informáciu, že sa na nej 
neuskladňune nebezpečný odpad, ale sa môže zhromažďovať na zbernom dvore. 
Robia sa k tomu ohlásenia o ich uskladnení a tiež kontroly. 
K otázke benefitov uviedol informácie: pokiaľ sa skládka nachádza v k.ú. obce je 
povinnosťou skládkovateľa z každej tony odviesť určitú sumu do rozpočtu obce. Takto 
sa to deje od r. 1996. V súčasnosti je tento benefit pozostavený z dôvodu nových 
platných noriem. 
 
Primátorka mesta: roky občania mesta platia fixnú sumu za KO 20 euro/ osoba. Z jej 
pohľadu chýba motivačná  zložka pre ľudí, aby triedili odpad a  vyčíta  to bývalemu 
vedeniu. 
Ďalej uviedla, že sa nestotožňuje polopodzemnými kontajnermi, nie sú riešením 
v meste Handlová. Skôr sa prikláňa k vybudovaniu uzamknuteľných stojísk , kde by sa 
individuálne na bytový dom rozpočítala čiastka podľa miery vyseparovaného odpadu. 
Verí, že týmto a aj inými pripravovanými opatreniami podporia separáciu v meste. 
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Touto otázkou sa chcú zaoberať tento kalendárny rok a tvoriť stratégiu. Konštatovala, 
že poplatok 20 euro/osoba nepokrýva reálne náklady, dochádza ku krížovému 
financovaniu, čo nie je v súlade s legislatívou. 
 
Poslanec Ing. Litva: v minulosti stredisko sklády finančne držalo spoločnosť 
a existenciu iných stredísk. Výhoda v porovnaní s ostatnými mestskými 
spoločnosťami, ktoré sú priamo naviazané na mesto je vtom, že môže fungovať 
samostatne. 
 
Poslanec Uríček smeroval dotaz na primátorku mesta ohľadom platu zástupcu 
primátorky mesta. Na ustanovujúcom MsZ 10.12.2018 poslanecký zbor neschválil 
navýšene 10%, čo by predstavovalo z 1341 eur na 1475 eur. Bolo navrhnuté venovať 
sa predmetnej otázke v II. polroku r. 2019. Od 01.02.2019 vyšiel zákon, ktorý 
umožňuje stanoviť plat zástupcovi primátora starostom/primátorom obce. Ako sa 
vyjadril, rozumel by tomu, keby sa vrátilo k 10% navýšeniu. Bol stanovený plan 
v maximálnej výške 70%, čo predstavuje z pôvodneho 10% navýšenia 1475 na 1877 
eur, cca 401 eur oproti pôvodnému navýšeniu. Zaujímal sa,čím si zástupca primátorky 
zaslúžil takéto navýšenie platu. 
Primátorka mesta reagovala uvedením: v čase, kedy bol schvaľovaný plat primátorky 
mesta (Ustanovujúce MsZ 10.12.2018) bol v platnosti zákon 369/1990 o obecnom 
zriadení, ktorý nemal zadefinované kto určuje plat zástupcovi primátora mesta a tak sa 
vychadzalo z modelu 50% z platu primátora mesta. Avšak novelizácia spomínaného 
zákona hovorí: plat zástupcu primátora je výlučne v kompetencii primátora/ky mesta. 
V súlade so zákonom od 01.02.2019 bol podpísaný plat viceprimátorovi, Radoslavovi 
Iždinskému vo výške 1 875 eur v hrubom . 
 
Zástupca primátorky mesta informoval o otázkach občanov týkajúcich sa hlavne 
rozpočtu mesta, a to: prečo sú v príjmoch uvádzané fiktívne veci ( predaj kolkárne), 
podhodnotené výdavky (za výkon v MHD), nekryté výdavky (Monografia mesta II. časť 
).Ďalej sa dotazoval informácie ohľadom zmluvy z V/2018, ktorá bola podpísaná až 
v decembri t.r. 

 
Poslanec Spevár k otázke kolkárne uviedol, že kolkáreň v rámci rozpočtu bola 
schválená poslaneckým zborom. Tak ako sa robí zmena rozpočtu dnes, sa môže 
urobiť akákoľvek zmena a dať na opätovné prerokovanie do orgánov mesta. 
Vo veci ostatných investícií konštatoval, že keby podielová daň bola vyššia, dali by sa 
vykryť spomínané položky. 
Ohľadom podpísovanie zmlúv sa nevyjadril, keďže sa ho to netýka. 
 
Poslanec Ing.Podoba na vyššie uvedené otázky reagoval: rozpočet mesta na rok 2019 
bol schválený na zasadnutí MsZ 06.12.2018 za prítomnosti mnohých prítomných 
poslancov MsZ s podrobným komentárom. 
K otázke Monografie mesta II. časť uviedol, že priebiehali mnohé diskusie ( jedná sa 
o čiastku 30 tis. eur ). Bolo povedané, že časť nákladov bude  krytá z odpredaja I. 
časti Monografie mesta I. časť a na druhú časť bolo prisľubené z mojej zabezpečetiť 
finančné prostredky prostredníctvom sponzorov vo výške 25 tis. eur.   

 Mestská hromadná doprava: MHD je vnímaná ako služba, ktorú pre mesto vykonáva 
dopravca ( SAD Prievidza, a.s.), s ktorou je podpísaná zmluva na 10 rokov. Takáto 
spoločnosť má právo predkladať správu vo verejnom záujme. Všetky zazmluvnené 
zmluvy sú  zahrnuté v rozpočte mesta. Čo nie je možné zohľadniť a predpokladať 
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vopred je otázka strát spoločnosti vo verejnom záujme ( zdarma lístky dôchodcovia, 
držitelia Janského plakety, študenti), ktoré spoločnosť  raz ročne predloží ako 
opravnený náklad. Preto sa táto čiastka neschvaľuje v rámci rozpčtu, ale po 
predložení výšky straty v rámci úpravy rozpočtu.  
Otázka kolkárne: v minulosti sa rozhodlo, že Kolkáreň bude zaradená medzi dubiozny 
majetok, čiže bude odpredaná a počítalo sa s ňou v rámci rozpočtu. Poslanecký zbor 
môže rozodnúť inak za podmienky zrušenia pôvodného uznesenia. 
K zmluvám uviedol: odmietol som podpísať zmluvu so Stredoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou ( 50 tis. eur) za odvod dažďovej vody z verejných priestranstiev. V roku 
2018 sa táto suma presunula na inú položku. Vyjadril názor, že je potrebné so 
spoločnosťou rokovať v danej veci. 
Robila sa zmena rozpočtu z dôvodu doručenia súdneho rozhodnutia o práve vyššie 
uvedenej spoločnosti nárokovať si finančné prostriedky za dážďovú vodu. Na základe 
tejto skutočnosti bola podpísaná zmluva, aby mesto nebolo zatiahnuté do súdnych 
sporov. 
 
Primátorku mesta zaujímalo, či je krytá zmluva na Monografiu mesta II. v rozpočte 
mesta. 
Ing. Podoba reagoval, že nie je. 
Ďalej sa primátorka mesta zaujímala, či je krytá zmluva so Stredoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou, podpísanou 04.12.2018 v rozpočte. 
Ing. Podoba reagoval kladným vyjadrením. 
Primátorka mesta sa zaujímala, či má mesto Zmluvu o budúcej zmluve v súvislosti 
s Kolkárňou, z ktorej príjmom sa počíta v rozpočte mesta.  
Ing. Podoba reagoval, že nie je. 

 
Ing. Podoba vyzval Ing. Litvu o informáciu vo veci čerpania štrukturálnych fondov vo 
výške cca 1 mil eur na zriadenie mestskej kompostárne o informácie, keďže mala 
začať fungovať v roku 2019. 
Ďalej upozornil na masívny výrub drevín v oblasti Troch studničiek a na ťažké 
mechanizmy  prechádzajúce po komunikáciach. 
Poďakoval Ing. Litvovi a jeho zamestnancom za zvládnutú zimnú údržbu 2018/2019. 
 
Poslankyňa Baranovičová smerovala dotazy na Ing. Podobu: k strate za MHD bolo 
spomínané, že sa nedá ovplyvniť s čím sa stotožnila. Avšak táto strata vzniká 
z neplatenia cestovného študentov, dôchodcov... s konštatovaním, že nemá vedomosť 
o takejto skutočnosti. 
V súvislosti s Kolkárňou konštatovala: keď sa vedelo, že sa finančné prostriedky 
nezískajú odpredajom mohli sa stiahnúť z rozpočtu mesta a nechať na nove vedenie, 
poslanecký zbor, aký si zvolí spôsob získalnia fnančných prostriedkov za predmetnú 
nehnuteľnosť. 
Vo veci zverejňovania zmlúv konštatovala ich zverejnenie avšak chýba jeden dodatok 
so spoloičnoisťou B.T.I. 
 
Vedúci ekonomického oddelenia zareagoval na tvorbu rozpočtu s uvedením, že je 
tvorený v zmysle rozpočtových pravidiel, t.zn. vychádzať zo  zmluvných záväzkov. Čo 
však vstúpilo do rozpočtu na rok 2019 je navýšenie zákonných miezd zamestnancov 
vo verejnom záujme o 10%, čo platí aj pre zamestnancov školstva. 
Za rok 2018 sme mali plnenie podielovej dane vo výške 5 800 000 eur a bolo nám 
odporučené rozpočet nadstaviť nárastom do výšky niečo cez  6 300 000 eur, čo sme 
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využili a nadstavili na maximum. Je to bilancovanie medzi prioritami. 
Do rozpočtu mesta na rok 2019 bolo zapracovaných 50 tis. eur za zrážkovú vodu 
s tým, že sme nevedeli aká bude jej skutočná výška. Na začiatku t.r. bol schválený 
koeficient a sume vieme stanoviť, robí to o 42 tis. eur viac 
Rozpočet mesta bol pripravovaný tak, aby bol vybilancovaný. Trvale sú 
podimenzované položky, ktoré sú podrobne komentované v záverečnom účte mesta. 

 
Ing. Litva k otázke kompostárne uviedol: otázka kam s konármi, s trávou z rodinných 
domov bola vždy horúcou témou.Obyvatelia rodinných domov tvoria polovicu ľudí 
žijúcich v Handlovej.  
Vyjadril spokojnosť s tým, že mesto Handlová sa pridruží k mestám, ktoré budú riešiť 
túto otázku spustením kompostárne. Hmota, ktorá vznikne z verejných priestranstiev 
sa spoločne s Bioodpadom bude spracovávať v mestskej kompostárni.  
Všetky potrebné kroky zastrešovalo odd. regionálneho rozvoja a strategického 
plánovania a zainteresovaných odd. MsÚ. Spoločnosť HATER Handlová, s.r.o. 
nadviazalo spôsobom vybavovania povolení k samotnej prevádzke. K dnešném dňu 
sú splnené všetky legislatívne náležitosti a schválené rozhodnutia pre spustenie 
procesu zberu bioodpadu. V krátkosti popísal proces zberu, zvozu, odvozu bioodpadu. 
Potrebné informácie budú zverejnené na stránke mesta, stránke spoločnosti 
a distribuované do domácnosti. 
 
Zo strany poslaneckého zboru neodzneli žiadne ďalšie diskusné otázky 

  
K bodu 3/ 

  Pripomienky a otázky obyvateľov mesta 
 

V rámci tohto bodu neodznel žiadny ďalší diskusný príspevok. 
 
K bodu 4 / 
Aktuálna informácia o súčasnom stave rekonštrukcie Plavárne mesta 
Predkladajú: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Jozef Čaplár,  
ved. odd. výstavby MsÚ 

 
Vedúci oddelenia výstavby predložil informácie k rekonštrukcii plavárne mesta 
s uvedením nasledovného: 
rekonštrukcia plavárne pokračuje v súlade s kontrolnými dňami za účasti hlavného 
dodávateľa stavby, autorského dozoru a subdodávateľa, z ktorých sa spisujú zápisy. 
V súčasnom období je stavba živá na 3 objektoch SO 01 (krytá plaváreň), SO 02  
(vonkajší bazén), SO 03 (vstupný objekt). V priebehu mesiaca január sa vystkytli 
problémy na SO 01. Nebola zabezpečená dodávka plynu a nebolo možné temperovať 
vnútorné priestory. Tiež nemohli prebehnúť mokré procesy. 
V mesiaci február sa podarilo dotiahnúť plyn do objektu a tým aj kúrenie. V súčasnosti 
prebiehajú na obidvoch podliažiach mokré procesy a začínajú sa robiť omietkárske 
práce. 
V časti šatne bolo dokončené podlahové kúrenie a začalo sa s cementovaním 
podlahy. V časti nad veľkým bazénom boli vykonané nátery antikorozívneho 
vzduchotechnického potrubia. Podarilo sa osadiť vzduchotechnickú a klimatizačnú 
jednotku do strojovne vzduchotechniky.  
Od pondelka nastúpia subdodávatelia vzduchotechniky s prísľubom jej 
skompletizovania nad šatňami, malým bazénom a strojovňou vzduchotechnichy cca  
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do 2 týždňov. 
Kontinuálne po nich nastupujú všetci subdodávatelia (kúrenarské práce, 
vodoinštalačné práce, slaboprúd a iné ) a pokračuje príprava na osadenie veľkého 
plaveckého bazéna. 
V mesiaci apríl je avizovaný nástup subdodávateľskej firmy na realizáciu nerezového 
bazéna. V súčasnosti je pred dokončením detský bazén. Minulý týždeň sa začali práce 
na relaxačnom bazéne. 
Na objekte SO 02 prebiehajú zemné práce a stabilizácia podložia pod základové 
konštrukcie technológie vonkajšej strojovne. 
V objekte SO 03 vstupný objekt boli vykonané debniace práce na stropnej konštrukcii 
I. podlažia a schodiskových konštrukcii. Na II. nadzemnom podlaží plavárne robia 
kompletáže vnútorných úprav. Dokončili sa zateplovacie systémy na vonkajších 
fasádach a pripravuje sa otvorenie strešnej konštrukcie.  
Prebiehajú projekčné práce na doriešenie problémov vonkajšej kanalizácie 
a napojenia vodovodnej prípojky. 
Podľa vyššie uvedeného práce napredujú, je však tažko reagovať na termín ich 
ukončenia. 

 
DISKUSIA: 
V rámci diskusie vystúpila poslankyňa Jonasová so smerovaním dotazu na poslanca 
Ing. Podobu ohľadom Koncesnej zmluvy (KZ), prečo nebol zaslaný originál zmluvy 
všetkým poslancom MsZ. Ďalej ju zaujímalo na základe zvukového záznamu z roku 
2017  (pred podpísaním zmluvy), čo bolo myslené „Tá voda je taká kvalitná, až sa 
nedá použiť“. Na zasadnutí meskej rady dostali informáciu ohľadom  vody, že 
obsahuje veľa inkrustu, čiže nie je vhodná na kúpanie, ani na vykurovanie. 
Ďalej požiadala dovysvetľovať informáciu o samofinancovaní plavárne a kúpaliska. 
Poslanec Ing. Podoba reagoval nasledovne: KZ sa tvorila na pracovnom stretnutí, kde 
bola premietnutá a jej textácia formulovana spoločne s prítomnými poslancami MsZ. 
S touto informáciou poslankyňa súhlasila s dodaním na základe informáciíí, že zmluva 
bola počmáraná.  
S týmto tvrdenín poslanec Ing. Podoba nesúhlasil, predkladaná zmluva bola čitateľná, 
čítala sa každá veta a robili sa úpravy. 
Na otázku ohľadom kvality vody uviedol, že rozbor, ktorý sa robil z hľadiska 
termálneho vrtu ukázal iste nezrovnalosti, ktoré sa nedali predpokladať. V roku 2011 
mestu bola zaslaná z Výskumného ústavu Dionýza Štúra štúdia ohaľdom vody (jej 
zloženie) s informáciou o jej zaradení do kategórie liečivá voda. Toto rozhodnutie 
mesto komunikovalo s Ministerstvom životného prostredia, ktoré ma zriadené komisiu 
posudzujúcu čerpanie nerastných surovín štátu s rozhodnutím, že mesto môže túto 
vodu čerpať a môže sa použiť na účely kúpania a technické. 
 
Primátorka mesta doplnila komentár o informáciu z januárového MsZ, kde bolo 
deklarované konanie pracovného stretnutia ku KZ s vyjadrením, že podpísaná zmluva 
bola iná. Takisto nie sú dostupné informácie z právneho hľadiska. 
Poslanec Podoba na vyššie uvedené reagoval, že veci dohodnuté na pracovnom 
stretnutí sú v zmluve zakomponované. Urobilo sa niekoľko prieskumov medzi občanmi 
a zistil sa záujem o zrekonštruovanie kúpaliska. Uvedomili sme si, že mesto nemá 
vlastné zdroje na tak rozsiahlý projekt (6  mil. EUR a jeho súčasťou je prevádzkovanie 
vlastnou organizáciou), a rozhodli sme sa pre investora. 
Na zasadnutí MsZ 06.12.2018 som informoval o nepodpísaní zmluvy s investorom 
o prevádzkovaní Plavárne a kúpalista z dôvodu, že by to nebolo korektné voči novému 
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vedeniu mesta. K právnej stranke zmluvy dodal, že bola konzultovaná s pravnikmi, 
audítorkou a  ich stanovisku mesto informovalo. 
Primátorka mesta sa na základa vyššie uvedeného zaujímala, kde je spis s vyjadrením 
spomínaných osôb. Taktiež ju zaujímalo stanovisko MF SR, ktoré si mesto malo 
vyžiadať pre podpísaním KZ pre posúdenie dlhu  a verejnú správu zaujíma odkiaľ by 
mohla čerpať úver vo výške 6 mil.EUR. Ná základe informácií zo Slovenskej sporiteľne 
máme napnuté podmienky tak, že najvyšší možný úver by poskytli vo výške 300 – 400 
tis. EUR. Kontokorent máme načerpaný od 10/2018. 
V tejto veci ste bol zavolaný na zasadnutia MR v mesiacoch januára a február t.r. 
na dovysvetľovanie nejasnosti. S investorom sa uskutočnili stretnutia a téma 
prevádzkovania plavárne a kúpaliska bude predmetom ďaľších stretnutí. 
Poslanec Podoba nesúhlasil s informáciou ohľadom kontokorentného úveru. 
K 31.12.2018 bol kontokorentný úver načerpaný vo výške 0 EUR. MF SR  sleduje 
hospodáremie miest a obcí cez štvrťročné výkazy a raz ročne mesto podáva 
Konsolidovanú výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Zdôraznil, že 
jedným z kontrolovaných kritérii je stav dlhovej služby voči bežným príjmom 
z predcháodzajúceho rozpočtového roka. Môže byť maximálne rovný do výšky 60%. 
Za rok 2017 dlhová služba predstavuje 38%. 
Druhý krok, ktorý MF SR kontroluje je výška splátky úverov. Nesmú byť vyššie, 
maximálne rovné 25% predchádzajúceho rozpočtového roka. V našom prípade to bolo 
8,25%. 
V roku 2017 kontokorentný úver predstavoval splátku 400 EUR mesačne, ktorý je 
oporou v prípade potreby. 
Primátorka mesta vyzvala vedúceho ekonomického odd. dovysvetľovať otázku 
kontokorentného úveru.  
Vedúci odd. výstavby v krátkosti doplnil informáciu ohľadom spomínanej kvality vody. 
Výskumným ústavom bola zaslaná čiastková správa s istým zložením geotermálnej 
vody. Po minulé roky sa museli vykonať skúšky a následne bola vypracovaná správa 
s konštatovaním určitých odchyliek od pôvodných. Voda ochladla o 2 stupne, našli sa 
prvky mangánu, železa, sýry, metánu s tým, že projektant predpokladal, že úpravou 
vody sa zníži teplota vody. V januári po konzultácií s hlavným projektantom bol 
vypracovaný prepočet s konštatovaním, že za takýchto podmienok výkon 
geotermálneho vrtu kryl zhruba 10% spotreby vody na ohrev vonkajšej vody. 
Požiadali sme o finančnú analýzu( investor dodá do 2 týždňov) spotreby vody, či 
čerpanie  termálnej vody je ekonomický nerentabilné a návratnosť za 15 rokov žiadna.  
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 
 
UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Aktuálne informácie o súčasnom stave rekonštrukcie Plavárne mesta, predložené 
Ing. Jozefom Čaplárom, ved. odd. výstavby MsÚ. 
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K bodu 5 / 
Nakladanie s majetkom mesta   
Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona 
Mihalusová, referentka správy majetku 

 
1. Mgr.Veronika Petrovská Václaviková, trvalý pobyt Handlová, Kunešovská 30 

Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu časti pozemku v k.ú. Handlová na Kuneľ v 
rozsahu výmery 90 m2 v bezprostrednm susedstve s pozemkom a stavbou 
rodinného domu vo vlastníctve žiadateľky tvoríaci prístup k nim.  
Žiadateľka nemá na pozemky uzavretú nájomnú zmluvu. 
Komisia výstavby, ÚP, ŽP, dopravy, turistického ruchu a regionálneho rozvoja 
odporučila  predaj časti pozemku žiadateľke s upozornením na skutočnosť, že 
oporný múrik pred rodinným domom je súčasťou predmetného pozemku a nie je ho 
možné odstrániť. 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti odporučila 
predaj časti za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom navýšenú o neplatené 
nájomné za užívanie pozemku od nadobudnutia vlastníctva stavby rodinného domu 
súp. č. 1416. 

 
DISKUSIA:  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na schválenie predaja pozemkov v k.ú. Handlová, predložený Ing. Simonou 
Mihálusovou, referentkou správy majetku. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Predaj pozemkov v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu č. 81/2018 
vyhotoveného GEOREAL Handlová dňa 27.09.2018 o celkovej výmere 156 m2 v 
nasledovnom rozsahu : 
- z parcely E-KN č. 9-7055 – ostatná plocha o výmere 516 m2 diel 1) o výmere  
47 m2 
- z parcely E-KN č. 9-7131/1 – ostatná plocha o výmere 2312 m2   
  diel 3) o výmere 98 m2 
na vytvorenie parcely C-KN č. 2480/7 – zastavaná plocha o výmere 397 m2   
  - z parcely E-KN č. 9-7055 – ostatná plocha o výmere 516 m2   

   diel 2) o výmere 11 m2 na vytvorenie parcely C-KN č. 2481/6 – záhrada o výmere  
397 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z 
dôvodu užívania na účel záhrady a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech Mgr. Veronika 
Václaviková, trvalý pobyt Handlová, Kunešovská 30, do výlučného vlastníctva v 
celosti za kúpnu cenu vo výške 2 829,59 €, v predloženom rozsahu.    
 
HLASOVANIE  :  
ZA                :   všetci z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI      :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov 
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2. Predaj pozemku v k.ú. Handlová formou OVS 
Mesto Handlová obdržalo žiadosť o kúpu pozemku zastavaná plocha o výmere 17 
m2 v k.ú. Handlová za účelom postavenia murovanej garáže na pozemku. 
Žiadateľ nemá na pozemok uzavretú nájomnú zmluvu a nemá k nej ani žiadny iný 
právny vzťah, a preto je potrebné schváliť zámer jeho predaja formou obchodnej 
verejnej súťaže a vyhlásiť súťaž na jeho predaj. 
Bol vypracovaný znalecký posudok, so stanovením všeobecnej hodnoty predávaného 
pozemku vo výške 292,40 € s navýšením o cenu za zverejnenie inzercie o vyhlásení 
OVS v regionálnej tlači vo výške 100,00 €. 
Nehnuteľnosť sa na Potočnej ulici v radovej zástavbe garáží za reštauráciou Slovan. 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy odporučila 
predaj formou obchodno-verejnej súťaže. 
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila 
predaj pozemku formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou kúpnou cenou 
stanovenou znaleckým posudkom. 

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

UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku v k.ú. Handlová a vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže, predložený Ing. Simonou Mihálusovou, referentkou 
správy majetku 
 

 MsZ SCHVAĽUJE: 
 Zámer predaja 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 s minimálnou kúpnou cenou vo 
výške 392,40 € a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými 
podmienkami : 

• termín predkladania súťažných návrhov od 04.03.2019 do 20.03.2019 do 15.00 hod.  
 • záujemca o kúpu nehnuteľnosti podá súťažný návrh,  

návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom v 2 vyhotoveniach, pričom 
predmetom zmluvy bude pozemok parcela C-KN č. 185/33 – zastavaná plocha o 
výmere 17 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 392,40 €, 
• predkladateľ víťazného súťažného návrhu uhradí ponúkanú kúpnu cenu v deň 

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). 
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HLASOVANIE  :  
ZA                :   všetci z prítomných poslancov t.j.17 
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,PhD., 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.17 
PROTI      :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov 
 

3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Bratislava, 
Mlynské nivy 44/a 
Mesto Handlová obdržalo ponuku na predaj pozemku zastavaná plocha o výmere 
1546 m2 v k.ú. Handlová vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR slúžiaci ako 
verejná zeleň v blízkosti bytového domu na Lipovej ulici. Keďže uvedený pozemok 
slúži ako verejná zeleň môže ho vlastník predať za 1 €/m2 za podmienky využívať ho 
výlučne na účely verejné po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho 
práva.  
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 
neodporúča odkúpenie pozemku.  
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov  a mestská rada 
odporúča kúpu celého pozemku o výmere 1546 m2  
v k.ú Handlová za kúpnu cenu vo výške 1,00 €. 

 
 DISKUSIA:  

Poslanec Ing. Podoba úvodom komentára vyjadril súhlas so stanoviskami Komisie 
ekonomickej a mestskej rady mesta. Informoval o skutočnosti, ktorú sa podarilo 
vybaviť cez ZMOS a to, že takéto pozemky sa môžu predávať aj inou formou, a to je 
otázka maximálnej ceny. Odporučil neodmietnuť pozemok, ale rokovať o cene 1 € za 
celý pozemok. 
Poslanec Daubner sa zaujímal, prečo práve tento pozemok MH SR ponúklo 
odpredať. Vyjadril názor týkajúci sa ceny, a nemysli si, že ho odkúpia za navrhovanú 
cenu. Zaujímal sa, že ak mesto neodkúpi pozemok,či ho prednostne ponúknu inému 
záujemcovi. 
Poslanec Spevár informoval o skutočnosti, že na zasadnutí Komisie ekonomickej 
dostali informáciu o výzve zaslanej MH SR, aby sa o pozemok starali na vlastné 
náklady. Reagovali výzvou na odkúpenie za 1 €/m2 

Poslanec Ing. Podoba reagoval na vyššie uvedené, ak nechceme aby bol ponúknutý 



14 

 

pozemok niekomu inému je potrebné hlasovať o cene pozemku. 
Poslanec Dauber informáciu, že o predmetný pozemok sa stará mesto považuje za 
pravdivú len čiastočne ( nie je to mestský pozemok – nie sme povinný.) 

  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 

 
UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na schválenie kúpy pozemku v k.ú. Handlová, predložený Ing. Simonou 
Mihálusovou, referentkou správy majetku. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Kúpu pozemku parcela C-KN č. 2361/9 – zastavaná plocha o výmere 1546 m2 v k.ú. 
Handlová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
z dôvodu užívania na účel verejného priestranstva ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov v prospech mesto Handlová, so sídlom Handlová, Námestie baníkov č. 7, 
IČO 318 094 do výlučného vlastníctva v celosti za kúpnu cenu vo výške 1,00 €, v 
predloženom rozsahu. 

 
  HLASOVANIE  :  
  ZA                :   16 z prítomných poslancov t.j. 17 
  PROTI      :   nikto z prítomných poslancov  
  ZDRŽAL SA     :   1 (p. Koszta ) nikto z prítomných poslancov 

 
 K bodu 6/ 

A/1  Návrh na zriadenie Bytovej rady mesta Handlová 
A/2  Rokovací poriadok Bytovej rady mesta Handlová  
B/     Návrh VZN č.1/2019 mesta Handlová o Bytovej rade mesta Handlová  a o 

pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta 
Handlová 

C/    Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová 
  Predkladajú: písomne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Rudolf Vlk, 

konateľ MsBP, s.r.o., 
  

A/1   Návrh na zriadenie Bytovej rady mesta Handlová 
A/2    Rokovací poriadok Bytovej rady mesta Handlová 

 
   Primátorka mesta 

V súlade s § 10 ods. 2 a § 15  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať komisie ako svoje stále 
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Bytová rada mesta Handlová má svoje 
opodstatnenie a konkrétne úlohy na úseku bytovej problematiky vymedzené v 
predkladaných materiáloch. Na rokovanie MsZ je predložený i Rokovací poriadok 
rady. Predseda, členovia a zapisovateľ sú volení verejným hlasovaním.  
Bytová rada mesta Handlová bude iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom 
primátorky mesta v oblasti hospodárenia s bytovým fondom majetku mesta.   
Bytová rada mesta Handlová bude pracovať v zložení zástupca štatutára/štatutárky 
mesta, štatutára/štatutárky Mestského bytového podniku Handlová s.r.o., vedúci 
zamestnanec  sociálneho oddelenia MsÚ Handlová a vedúci zamestnanec odd. 
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správ majetku, daní a podnikateľskej činnosti MsÚ Handlová.  Zapisovateľom Bytovej 
rady mesta Handlová je zamestnanec/zamestnankyňa Mestského bytového podniku 
Handlová s.r.o. Predsedníctvo, členstvo  a pozícia zapisovateľa v rade sú 
neplatenými funkciami. Bytová rada mesta Handlová by mala pracovať v zložení : 
predseda: Ing. Rudolf Vlk; členovia:Ing. Radoslav Iždinský, Ing. Tatiana Molnárová, 
PhDr. Veronika Cagáňová; zapisovateľka : Ing. Oľga Fleischerová 
 
Súčasťou predkladaného materiálu je aj návrh Rokovacieho poriadku Bytovej rady 
mesta Handlová obsahujúci nasledovné časti: účel Bytovej rady mesta Handlová, 
kompetencie poradného orgánu štatutára mesta, predseda, členovia a zapisovateľ, 
zvolávanie, program zasadnutí a dokumentácia, priebeh a program zasadnutí, 
postup prijímania uznesení, záverečné ustanovenia. 
 
DISKUSIA:  
P. poslanec Ing. Podoba reagoval na návrhy uznesení nasledovne: pokiaľ je Bytová 
rada poradný orgán primátorky mesta, informuje o skutočnostiach mestské 
zastupiteľstvo. V takomto prípade stačí prijať uznesenie Berie na vedomie zriadenie 
bytovej rady ako aj jej členov. Navrhol  odporúčacie uznesenie o predkladaní 
štvrťročnej informatívnej správy o prideľovaní bytov na území mesta Handlová. 
Poslankyňa Baranovičová k predmetnému bodu uviedla, že poslanecký zbor si je 
vedomí svojho postavenia v tejto problematike. Je iniciatívnym, poradným orgánom 
primátorky mesta, všetky rozhodnutia prejdu komisiami a schvaľovaním MsZ, aby sa 
predišlo nedorozumeniam pri prideľovaní bytov. 
 

 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 
 
             UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
  MsZ BERIE NA VEDOMIE:  

Rokovací poriadku Bytovej rady mesta Handlová, predložený Mgr. Silviou 
Grúberovou, primátorkou mesta, bez výhrad. 

 
  MsZ ODPORÚČA:   

      Predkladať štvrťročne informatívnu správu o prideľovaní bytov na území mesta    
Handlová 

 
HLASOVANIE   :  
ZA                   :  17 z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI         :  nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :  nikto z prítomných poslancov 

 
B/        Návrh VZN č.1/2019 mesta Handlová o Bytovej rade mesta Handlová 

a o pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta 
Handlová 

C/      Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová 
 
Ing. Vlk predložil návrh VZN č.1/2019 o Bytovej rade mesta a o pravidlách pri 
zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová, ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou sú Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta 
Handlová. 
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Informoval o existencii Bytovej rady v dobe, kedy mesto vlastnilo všetky nájomné 
byty. Zákon č.180/1993  poskytol možnosť občanom mesta odkúpiť byty, čo sa udialo 
a Bytová rada stratila svoje opodstatnenie. 
Situácia v meste sa zmenila vybudovaním bytoviek s podporou štátu (nájomné byty), 
ktoré sa 30 rokov od kolaudácie nesmú odpredať. 
V nedávnej minulosti prideľovanie bytov fungovalo obdobnom režime ako je 
navrhované. Každú stredu sme sa stretávali s vedúcou sociálneho oddelenia a podľa 
potreby raz, dva razy do mesiaca so zástupcom primátora mesta. 
Bytovou radou aj procesmi s tým súvisiacimi chceme zjednotiť procesy prideľovania 
bytov. Termín stretnutia je plánovaný jeden krát do mesiaca na MsBP. 
Predkladaný návrh VZN č.1/2019 nahrádza pôvodné uznesenie a zmenili sa Zásady 
prideľovania bytov vo vlastníctve mesta. Budú tri poradovníky, zostáva platný pre 
byty DOS, ďalší sa týka bytov v Baníckej kolónií a na kasárňach a ďaľsí bude vedený 
na nájomné byty. 

 
DISKUSIA: 
Poslanec Ing. Podoba k predmetnému uviedol, že mesto vlastní byty vo viacerých 
lokalitách (Morovnianské sídlisko, Okružná, 29. august, Prievidzská ), približne 10 
bytov, ktoré sa neodkúpili v čase zmeny zákona. Zaujímal sa na existenciu 
poradovníka bytov tohto druhu. 
DOS – do tohto poradovníka sa môžu dostať osoby odkázané zdravotne alebo 
sociálne, na základe posudku vydaného sociálnym oddelením MsÚ 
a  zazmluvneného lekára. 
Upozornil na nájomné byty (v počte 228), ktoré nie sú v rovnakom režime. Ligetská, 
Mostná  finančné prostriedky získané zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ale 
aj  prostredníctvom nenávratnej dotácie. Železničiarska finančné prostriedky len zo 
ŠFRB, zaujímal sa na samostatný druh poradovníka.  
Ing. Vlk reagoval, že bude len jeden poradovník z dôvodu ich spoločného prvku 
získania finančných prostriedkov zo ŠFRB.  
10 bytov v zástavbe bude na rozhodnutí primátorky mesta (s predpokladom 
odkúpenia), ak sa neodkúpia bude na jej rozhodnutí podľa dôležitosti ich pridelenia. 
Poslanec Podoba poukázal na skutočnosť uviesť vo VZN paragraf o prednostnom 
prideľovaní bytov ( pre lekárov, učiteľov... ), čo je právomoc primátora mesta. 
Odmieta charakter, aby o 10 bytoch rozhodol jeden človek. Chce len chrániť pred 
situáciou, že nájomný byt môže odkúpiť nájomník ( ten zomrie) a bude pridelený 
v zmysle pravidiel  novému nájomníkovi a ten si ho odkúpi za symbolickú cenu. 
Ing. Vlk reagoval prečítaním Čl. III Ostatné byty inde nešpecifikované (Zásady  
prideľovania bytov), ktorý hovorí: o pridelení ostatných bytov inde nešpecifikovaných 
(uvedené v prílohe Nájomnej zmluvy medzi mestom Handlová a MsBP Handlová 
s.r.o.  zo dňa 30.12.2014) rozhoduje primátorka mesta na základe stanoviska Bytovej 
rady mesta Handlová. 

  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne ďalšie pripomienky. 
 
UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
MsZ ZRUŠUJE: 
VZN č. 6/2013 o pravidlách pre zostavovanie poradia uchádzačov o byt vo 
vlastníctve mesta Handlová 
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HLASOVANIE  :  
ZA              :   všetci z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI               :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov  
 
MsZ ZRUŠUJE: 
Uznesenie č. 885. a č.886 zo dňa 26.09.2016, v zmysle ktorého boli schválené 
Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta.  
 
HLASOVANIE  :  
ZA              :   všetci z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI               :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov  
 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Návrh VZN mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta  Handlová a o  
pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová, 
vrátane Zásad prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová, predložený Ing. 
Rudolfom Vlkom, konateľom MsBP Handlová s.r.o. s výhradami. 
 
MsZ SCHVAĽUJE:   
VZN mesta Handlová č. 1/2019 o Bytovej rade mesta  Handlová a o pravidlách pri 
zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová, vrátane Zásad 
prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová v predloženom rozsahu. 
 
HLASOVANIE  :  
ZA                  :  16 z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI        :  1 (Ing. Podoba) nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :  nikto z prítomných poslancov  
 
K bodu 6/ 
Návrh VZN č.2/2019, ktorým sa upravujú podmienky prideľovania a 
hospodárenia s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania vo vlastníctve 
mesta Handlová 
Predkladajú: písomne - Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP, s.r.o., PhDr. Veronika 
Cagáňová, ved. soc. odd. MsÚ 

 
Konateľ MsBP Handlová, s.r.o. v rámci komplexného riešenia bytovej problematiky  
v meste Handlová predložil návrh VZN č. 2/2019, ktorého predmetom je úprava 
podmienok prideľovania a hospodárenia s nájomnými bytmi na účel sociálneho 
bývania vo vlastníctve mesta Handlová. Jedná sa o tzv. novostavby, resp. byty s 
ekonomickým nájomným v na ulici Mostnej, Ligetskej, Železničiarskej a Dimitrovovej. 
V tomto VZN je podrobne spracovaný proces od podania si žiadosti uchádzačom, 
zostavenie poradovníka až po pridelenie bytu a podmienky jeho užívania.  
Pri tomto type výstavby musia  i požiadavky a ustanovenia Zákona č. 443/2010 Z.z.  
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 
Prijatím tohto VZN bude tretí typ poradovníka pre uchádzačov, ktorí spĺňajú 
podmienky pre pridelenie tohto bytu nájomného bytu. Spôsob jeho tvorby, úlohy 



18 

 

Bytovej rady mesta Handlová a ďalšie náležitosti korešpondujú s predchádzajúcim 
návrhom VZN mesta č. 1/2019.  
Novým návrhom sa ruší pôvodné VZN 13/2010.  
Materiál bol v zmysle § 6 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
zverejnený na pripomienky verejnosti od 12.02.2019 do 27.02.2019. 

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
 
UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
MsZ ZRUŠUJE: 
 VZN č.13/2010 mesta Handlová upravujúce nájom nájomných bytov pre mesto  
Handlová 
 

   HLASOVANIE  :  
ZA                  :  16 z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI         :   1 (Ing. Podoba) z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov  
 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh VZN mesta Handlová č. 2/2019, ktorým sa upravujú podmienky prideľovania  
a  hospodárenia  s  nájomnými  bytmi  na  účel  sociálneho bývania vo vlastníctve 
mesta Handlová, predložený Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom MsBP Handlová s.r.o, 
bez výhrad. 

  
MsZ SCHVAĽUJE: 
VZN mesta Handlová č. 2/2019, ktorým sa upravujú podmienky prideľovania  
a  hospodárenia  s  nájomnými  bytmi  na  účel  sociálneho bývania vo vlastníctve 
mesta Handlová v predloženom rozsahu. 

 
HLASOVANIE  :  

 ZA                  :  13 z prítomných poslancov t.j. 16 
 PROTI        :    3 z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA     :  nikto z prítomných poslancov 
 

K bodu 8/ 
Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobným stavebným odpadom a území mesta Handlová 
Predkladá: písomne - Ing. Roman Pavlík, referent ŽP MsÚ 

 
Ing. Pavlík predložil návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Handlová č.2/2016 o nakladaní  
s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom a území mesta Handlová, 
ktorý  upravuje začiatok prevádzky kompostárne. Taktiež reflektuje na vybudovanie 
polopodzemných kontajnerov na Mostnej ulici a s časti na Okružnej ulici. Zároveň sa 
zavádza zber VKN ( viaczložkové materiály na báze lepenky). 
Komisia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP odporučila predložený návrh. 
Mestská rada odporučila schváliť predložený návrh s úpravou formálnych 
nedostatkov a zapracovaním údajov týkajúcich sa poverenej osoby za DSO a 
spôsobu zverejnenia. 
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DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.    

 
UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh doplnku č.1 všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 2/2016  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území 
mesta Handlová“ v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. predložený Ing. Romanom 
Pavlíkom, referentom oddelenia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP bez výhrad. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 2/2016 o  
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta 
Handlová v predloženom rozsahu. 
 
HLASOVANIE  :  
ZA                  :   všetci z prítomných poslancov t.j.16  
PROTI         :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov 

 
K bodu 9/ 
Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Handlová č. 3/2014 o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová 
Predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ  
 
Vedúci ekonomického oddelenia predožil návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Handlová  
č. 3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová v zmysle 
školského zákona, ako doplnkový zdroj financovania prevádzkových nákladov škôl  
a školských zariadení. Týmto návrhom reagujeme aj na novelu zákona, kde sa 
uvádza: „ Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje 
v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 
činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. V §-
e 4 odsek 3 sa uvádza, že dotácia na stravu v materskej a v základnej škole je na 
každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, 
materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a 
žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je 
najviac vo výške životného mimina“. 
Ná základe vyššie uvedeného informoval o konkrétnych skutočnostiach 
zapracovaných do návrhu :  
-v Doplnku č. 3 VZN č. 3/2014 je určená výška úhrady zákonného zástupcu za nákup 
potravín v materskej škole vo výške 1,34 € (v zmysle finančného pásma pre nákup 
potravín vydaného ministerstvom školstva).  
-v zmysle zákona č. 375/2018, kedy je dotácia na nákup potravín pre deti v 
poslednom ročníku materskej školy (predškoláci) vo výške 1,20 €, čo je nižšia suma 
ako je uvedené v Doplnku č. 3, a preto je potrebné, aby zákonný zástupca doplatil 
rozdiel,  
t. j. 0,14 €/deň. 
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            - v §-e 5 spôsob odhlásenia ak dieťa nenavštevuje materskú školu, aby sa predišlo 
  k nehospodárnemu nakladaniu s potravinami, nakoľko ÚPSVR uhradí dotáciu len za  
dieťa, ktoré sa odstravovalo, t.j. navštívilo materskú školu. 

 
Takto predložený návrh dodatku bol prerokovaný v Komisii ekonomickej, správy 
majetku mesta a mestkých projektov, v Komisii vzdelávania, práce s deťmi 
a mládežou a na zasadnutí MR v predloženom rozsahu, bez výhrad. 
Taktiež bol zverejnený na spripomienkovanie v stanovenej lehote, bez pripomienok. 
 
DISKUSIA: 
Poslanec Ing. Podoba zdôraznil, že príspevok sa týka len deti v predškolskom veku. 
Doteraz rodičia platili 1,34 €  a po dotácií budú doplácať 0,14 centov. Na základe 
vlastných poznatkov, je potrebné požiadať o takýto druh dotácie, tak sa zaujímal či 
tak bolo učinené. Ing. Mendel reagoval, ža sa tak deje prostredníctvom sociálneho 
oddelenia, ktoré je prijímateľom aj zriaďovateľom finančných prostriedkov cez Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny.  
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky.   

 
UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Handlová, predložený Ing. Petrom Mendelom, ved. ekon. odd. MsÚ bez výhrad. 
   
MsZ SCHVAĽUJE: 
Doplnok  č. 4 k VZN č. 3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová v 
predloženom rozsahu. 
 
HLASOVANIE  :  
ZA                :   všetci z prítomných poslancov t.j.17  
PROTI      :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov 

 
K bodu 10/ 
Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová na funkčné 
obdobie 2016 – 2020. 
Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jaroslava 
Maslíková, školský úrad 
  
Mgr. Jaroslava Maslíková úvodom komentára informovala o funkcii a povinnostiach 
školských rád. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pôsobí 6 školských rád: 
Rada školy (RŠ) ZŠ, Mierové námestie (počet členov 11, funkčné obdobie 
13.04.2016 – 12.04.2020), Rada školy ZŠ, Morovnianska cesta (počet členov 11, 
funkčné obdobie 18.04.2016 – 17.04.2020), Rada školy ZŠ, Školská (počet členov 
11, funkčné obdobie 21.04.2016 – 20.04.2020), Rada školy MŠ, Ul. SNP 27 (počet 
členov 11, funkčné obdobie 19.09.2016 – 18.09.2020), Rada školy ZUŠ (počet 
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členov 11, funkčné obdobie 15.04.2016 – 14.04.2020), Rada školského zariadenia 
CVČ (počet členov 7, funkčné obdobie 08.04.2016 – 07.04.2020). 
Z platných právnych predpisov nevyplývajú žiadne predpoklady, ktoré musí osoba 
ako delegovaný člen rady školy za zriaďovateľa spĺňať. Osoba, ktorú obec ako 
zriaďovateľ školy deleguje za svojho zástupcu v rady školy, nemusí byť 
zamestnancom obce ani poslancom obecného zastupiteľstva. V súčasnosti 9 
zástupcov zriaďovateľa z celkového počtu 23 delegovaných zástupcov v radách 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nie sú poslancami MsZ.  
V januári 2019 boli oslovené politické subjekty zastúpené v mestskom zastupiteľstve, 
aby predložili svoje návrhy na delegovaných zástupcov zriaďovateľa v RŠ a následne 
vzhľadom na výsledky volieb bol vypracovaný návrh na zmeny v zložení 
delegovaných zástupcov zriaďovateľa v  školských radách vo funkčnom období 
2016-2020. 
Návrh na odvolanie: Rada školy ZŠ, Mierové námestie: Ing. Ivan Kartáč, Ing. Blažej 
Litva a Eduard Straka;Rada školy ZŠ, Morovnianska cesta: Mgr. Ivana Hromádková 
a Ing. Jarmila Podobová, Rada školy ZŠ, Školská: Mgr. Erika Budovičová, Ján 
Spevár M.A. a Eduard Straka; Rada školy MŠ, Ul. SNP 27: Arpád Koszta a Peter 
Matiaško; 
Rady školy ZUŠ: Bc. Alžbeta Orthová, Ing. Jarmila Podobová a Ing. Martin 
Radovský; 
Rada školského zariadenia CVČ: Michal Hertlík, Ing. Ivan Kartáč a Ing. Martin 
Radovský. 
Návrh na delegovanie: Rada školy ZŠ, Mierové námestie: Mgr. Tomáš Arvay, Ing. 
Radoslav Iždinský a Bc. Alžbeta Orthová; Rady školy ZŠ, Morovnianska cesta: Ing. 
Radoslav Iždinský a Ing. Iveta Jurkovičová;  Rady školy ZŠ, Školská: Jaroslav 
Daubner, 
Mgr. Lucia Jonásová a  Marcela Šimonová; Rada školy MŠ, Ul. SNP 27: Lina Gregor  
a Mgr. Ivana Hromádková; Rada školy ZUŠ: Danica Baranovičová, Mgr. Lucia 
Jonásová a Ing. Blažej Litva,Rady školského zariadenia CVČ: Jaroslav Daubner, 
Ing. Radoslav Iždinský a Ing. Iveta Jurkovičová. 
 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.   

 
UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová podľa § 25 ods. 12 písm. h) 
zákona č. 596/2003 Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predložený Mgr. Silviou 
Grúberovou, primátorkou mesta a Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, odborným 
zamestnancom školského úradu, bez výhrad. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 
V súlade s § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa nasledovne:  
-z Rady školy ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová: odvolanie Ing. Ivana Kartáča, 
Ing. Blažeja Litvu a Eduarda Straku, 
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-z Rady školy ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová: odvolanie Mgr. Ivany 
Hromádkovej a Ing. Jarmily Podobovej, 
-z Rady školy ZŠ, Školská 526/53, Handlová: odvolanie Mgr. Eriky Budovičovej, M.A. 
Jána Spevára a p. Eduarda Straku, 
-z Rady školy MŠ, Ul. SNP 27, Handlová: odvolanie p. Arpáda Kosztu a Petra 
Matiaška, 
- z Rady školy ZUŠ, Poštová 58, Handlová: odvolanie Bc. Alžbety Orthovej, Ing. 
Jarmily Podobovej a Ing. Martina Radovského, 
- z Rady školského zariadenia CVČ, Námestie baníkov 3, Handlová: odvolanie 
Michala Hertlíka, Ing. Ivana Kartáča a Ing. Martina Radovského. 

 
HLASOVANIE  :  
ZA                :   10 z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI      :      3 z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :      4 z prítomných poslancov 
 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová na funkčné obdobie rokov 2016-2020, 
predložený Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, odborným zamestnancom školského úradu,  
bez výhrad. 
 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád na funkčné obdobie  
2016 – 2020 nasledovne: 
-do  Rady školy ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová: delegovanie Mgr.Tomáša 
Arvaya, Ing. Radoslava Iždinského a Bc. Alžbety Orthovej,   
-do rady školy ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová: delegovanie Ing. 
Radoslava Iždinského a Ing. Ivety Jurkovičovej, 
-do Rady školy ZŠ, Školská 526/53, Handlová: delegovanie Jaroslava Daubnera, 
Mgr. Lucie Jonásovej a  Marcely Šimonovej, 
-do Rady školy MŠ, Ul. SNP 27, Handlová: delegovanie Liny Gregor a Mgr. Ivany 
Hromádkovej, 
-do Rady školy ZUŠ, Poštová 58, Handlová: delegovanie Danice Baranovičovej, Mgr. 
Lucie Jonásovej a Ing. Blažeja Litvu, 
 - do Rady školského zariadenia CVČ, Námestie baníkov 3, Handlová: delegovanie  
Jaroslava Daubnera, Ing. Radoslava Iždinského a Ing. Ivety Jurkovičovej. 

 
HLASOVANIE  :  
ZA                :   9 z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI       :  2 z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :  6 z prítomných poslancov 
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K bodu 10/ 
 Informácia o výsledkoch právnej analýzy- zosúladenie znenia spoločenskej 

zmluvy spoločnosti HATER - HANDLOVÁ spol. s r. o a zakladateľskej listiny 
spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová 
s.r.o. , s platným znením Obchodného zákonníka a opatrenia s tým súvisiace. 

 Predkladá: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, JUDr. Barbora Kutná, 
právny zástupkyňa mesta. 

 
 Právna zástupkyňa mesta predložila informácie o výsledkoch právnej analýzy znenia 

spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER - HANDLOVÁ spol. s r. o a zakladateľskej 
listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. uvedením nasledovného: 

  -p odľa § 132 ods. (1) Obchodného zákonníka: Ak má spoločnosť jediného spoločníka, 
vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného 
spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú 
formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie 
podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2, pravosť podpisu jediného spoločníka na 
tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená. 
- Podľa § 125 ods.(1) Obchodného zákonníka: Valné zhromaždenie spoločníkov je 
najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí: d) rozhodovanie o zmene 
spoločenskej zmluvy (§ 141), ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do 
pôsobnosti valného zhromaždenia. 
-Ak je spoločníkom právnická osoba, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia 
štatutárny orgán tejto spoločnosti, a to podľa spôsobu konania upraveného v 
zakladateľských dokumentoch týchto právnických osôb. 

  
Pokiaľ ide o pôsobnosť valného zhromaždenia obecnej obchodnej spoločnosti, tu je 
potrebné zdôrazniť nasledovné. V prípade, ak je jediným spoločníkom takejto 
spoločnosti mesto, najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom je primátor mesta. 
Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta. 
Uvedený  právny názor potvrdilo aj Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obo 
13/2008 z 11. 12. 2008. Mestské zastupiteľstvo nemôže bez akýchkoľvek výkladových 
pochybností preniesť pôsobnosť valného zhromaždenia na konkrétnych poslancov 
zastupiteľstva.  
Rovnaký názor o „neprenositeľnosti“ pôsobnosti valného zhromaždenia z primátora na 
zastupiteľstvo bol vyslovený aj v Rozhodnutí Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 
61 Nsre/51/2015-428 z 14. 9. 2015.  

 
Vôľa jediného spoločníka s. r. o. (v mestskej s.r.o. je to mesto) sa tvorí pri rozhodovaní 
o členoch orgánov obchodnej spoločnosti uznesením mestského zastupiteľstva, avšak 
právne účinky môže takto vytvorená vôľa nadobudnúť až konaním štatutárneho 
orgánu mesta, t. j. primátora navonok voči tretím osobám. Týmito úkonmi zaväzuje 
primátor ako štatutár mesto ako jediného spoločníka obchodnej spoločnosti. 
Postavenie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti vykonáva v prípade mesta jeho 
štatutárny orgán, ktorým je primátor, konajúci v mene jediného spoločníka, 
vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia. Podľa § 13 ods. 1 Obchodného 
zákonníka „Právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca.“ 
Z uvedeného vyplýva, že v mestskej s.r.o., kde je jediným spoločníkom mesto, 
vykonáva mesto pôsobnosť valného zhromaždenia (nikto iný ako jediný spoločník 
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valné zhromaždenie netvorí ani nie je oprávnený vykonávať jeho právomoc), kde za 
mesto navonok vystupuje jeho štatutár – primátor – avšak tento rozhoduje vo veciach 
uvedených v ust. §u 11 ods. 4 Zákona o obecnom zriadení na základe uznesení 
mestského zastupiteľstva.  

 
Pôsobnosť valného zhromaždenia mestskej obchodnej spoločnosti teda vykonáva 
primátor ako štatutárny orgán mesta a nie je ju možné zveriť a to ani rozhodnutím 
mestského zastupiteľstva jednotlivým poslancom alebo samotnému zastupiteľstvu. 

 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že uvedená zakladateľská listina spoločnosti Mestský 
bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. a spoločenská zmluva 
spoločnosti  HATER HANDLOVÁ spol. s r.o nie sú v časti „ vymedzenia členov 
Valného zhromaždenia“ týchto spoločností v súlade s ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  

 
Nesprávne je tak znenie čl. 07 Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový 
podnik Handlová ako aj čl. VIII. Znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER spol. 
s r.o. 
 
V tejto časti je potrebné zmeniť znenie spoločenskej zmluvy a zakladateľskej listiny. 

 
Ďalej v rámci komentára bolo uvedené, že je vhodné v mestskej obchodnej 
spoločnosti zriadiť kontrolný orgán, s prihliadnutím na skutočnosť, že takáto 
spoločnosť hospodári s majetkom mesta a tiež s prihliadnutím aj na základné imanie 
spoločnosti. Uvedené rieši ust. § 137 a nasl. ObchZ v zmysle ktorého je v prípade 
spoločností s ručením obmedzeným možné zriadiť ako kontrolný orgán spoločnosti 
dozornú radu. Najmä v prípadoch obecných spoločností, ktoré nakladajú s majetkom 
obce, je zriadenie takéhoto orgánu potrebné, keďže práve prostredníctvom dozornej 
rady zloženej zo zástupcov mesta je možné zasahovať do činnosti obchodnej 
spoločnosti a riadne tak kontrolovať nakladanie s majetkovými právami mesta. 
Dozorná rada je fakultatívnym orgánom spoločnosti a jej zriadenie je možné len  
v prípade ak tak určuje spoločenská zmluva.    

 
 Z uvedeného je zrejmé, že je najskôr potrebné upraviť resp. doplniť znenie 

spoločenskej zmluvy a zakladateľskej listiny posudzovaných spoločností, v tom 
zmysle, že oba dokumenty určia, že spoločnosť vytvára dozornú radu a súčasne – 
valné zhromaždenie – teda jediný spoločník – Mesto Handlová – zastúpené 
primátorkou /v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva/  „zvolí“ členov dozornej 
rady.  

 
-Podľa § 11 ods. 4 písm. l) Zákona o obecnom zriadení : Obecné zastupiteľstvo 
rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, 
zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu 
vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a 
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. Ak 
teda uvedený zákon zveril obecnému zastupiteľstvu oprávnenie rozhodovať o 
schvaľovaní zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb 
založených obcou, potom je v zmysle zákona delegovaná táto právomoc schvaľovania 
uvedených zástupcov  do štatutárnych a kontrolných orgánov na mestské 
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zastupiteľstvo.  Samotný prejav vôle jediného spoločníka - mesta Handlová, sa teda 
pri rozhodovaní o členoch štatutárneho alebo dozorného orgánu, tvorí Uznesením 
mestského zastupiteľstva, avšak právne účinky môže takto vytvorená vôľa 
nadobudnúť až konaním štatutárneho orgánu, t.j. primátorom mesta navonok voči 
tretím osobám.  

 
Je preto potrebné, aby primátorka mesta Handlová zmenila vyššie uvedené 
dokumenty a následne po schválení nižšie uvedených uznesení rozhodla 
Rozhodnutím jediného spoločníka.  

 
 Primátorka mesta doplnila komentár o informácie, že v zmysle uznesenia MR bolo k 

predmetnej téme zvolané pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľtva  
(zúčastnilo sa 12) dňa 20.02.2019 s nasledovnými výstupmi: 
- určenie počtu členov dozornej rady MsBP Handlová, s. r. o. a spol. HATER 
HANDLOVÁ spol. s r. o. poslanci nedospeli k jednohlasnej zhode a na základe 
hlasovania podporilo 9 poslancov MsZ alternatívu zriadiť 5 členné dozorné rady, 

- delegovanie konkrétnych členov do dozornej rady MsBP Handlová, s. r. o. a spol. 
HATER HANDLOVÁ spol. s r. o  boli nasledovné nominácie:  
 

Dozorná rada  
spol. HATER HANDLOVÁ spol. s r. 
o. 

Dozorná rada  
MsBP Handlová, s. r. o.  

Ing. Radoslav Iždinský  Ing. Radoslav Iždinský  

Ing. Peter Mendel  Ing. Peter Mendel  

p. Arpád Koszta  Mgr. Ivana Hromádková  

Ing. Iveta Jurkovičová  Mgr. Lucia Jonásová  

p. Dušan Klas  p. Eduard Straka 

 
  DISKUSIA: 
  V rámci diskusie poslanec Spevár navrhol na základe právneho výkladu poslanecký 

návrh týkajúci sa doplnenia spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER-Handlová spol. 
s.r.o. v čl.VIII vo vete: Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník 
o textáciu:... zastúpený primátorkou mesta, ktorá koná v súlade s rozhodnutím 
mestského zastupiteľstva mesta. Taktiež sa to týka aj zakladateľskej listiny spoločnosti 
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. v čl. 07 o textáciu toho istého znenia.  

  Právna zástupkyňa mesta na vyššie uvedené reagovala, že na  pôsobnosti 
vymedzené v spoločenskej zmluve bude potrebný súhlas MsZ, a preto nie potrebné 
samostatne zapracovať vyššie uvedený návrh do spoločenskej zmluvy, pretože podľa 
§ 11 ods. 4 písm. l) Zákona o obecnom zriadení : Obecné zastupiteľstvo rozhoduje  

  o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať  
  a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu 

vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych  

  a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 
Ak teda uvedený zákon zveril obecnému zastupiteľstvu oprávnenie rozhodovať  

  o schvaľovaní zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických 
osôb založených obcou, potom je v zmysle zákona delegovaná táto právomoc 
schvaľovania uvedených zástupcov  do štatutárnych a kontrolných orgánov na 
mestské zastupiteľstvo.  Samotný prejav vôle jediného spoločníka - mesta Handlová, 
sa teda pri rozhodovaní o členoch štatutárneho alebo dozorného orgánu, tvorí 
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Uznesením mestského zastupiteľstva, avšak právne účinky môže takto vytvorená vôľa 
nadobudnúť až konaním štatutárneho orgánu, t.j. primátorom mesta navonok voči 
tretím osobám. 

   
  Primátorka mesta považuje predmetný návrh za duplicitný. Smerodajné sú 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 
  P. poslanec Daubner : tak ako sú uvádzané v dôvodovej správe rozhodnutia 

primátorky mesta v zmysle §11 Zákona o obecnom zriadení na základe uznesení 
MsZ, v takomto ponímaní bola daná vec odprezentovana na pracovnom stretnutí 
a nemá žiadné výhrady. 

  Poslanec Ing. Podoba upozornil, že spoločenská zmluva spol. HATER HANDLOVÁ 
spol. s. r. o. a zakladateľská listina MsBP Handlová, s. r. o. neboli v súlade 
s Obchodným zákonníkom vzhľadom k tomu: pri 100 % obchodnej spoločnosti je 
jediným valným zhromaždením primátor mesta.12 rokov fungovali orgány obchodných 
spoločnosti tak, že VZ bolo rozšírené o poslancov MsZ a na základe rozhodnutia VZ 
primátor mesta konal. 

   K návrhu poslanca Spevára uviedol, že ho považuje za nekonfliktný, v súlade s 
predpismi. O to viac ho mrzí, že nenašli spoločnú zhodu. Nebude hlasovať za 
predložené návrhy členov do dozorných rád. Z vlastných skúsenosti vie, čo dozorná 
rada kontroluje a je presvedčený, že je to orgán mesta. Myslí si, že v Dozornej rade 
MsBP Handlová, s.r.o. nemá miesto vedúci ekonomického oddelenia, ale poslanec 
MsZ.  

  Primátorka mesta vyjadrila nesúhlas s tvrdeniami p.poslanca Podobu. 
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 

 
  UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
      MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Poslanecký návrh p. Jána Spevára doplniť v spoločenskej zmluve spoločnosti 
HATER-Handlová spol. s.r.o. v čl.VIII  vetu: Pôsobnosť valného zhromaždenia 
vykonáva jediný spoločník o textáciu:... zastúpený primátorkou mesta, ktorá koná v 
súlade s rozhodnutím mestského zastupiteľstva mesta (celé znenie: Pôsobnosť 
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, zastúpený primátorkou mesta, 
ktorá koná v súlade s rozhodnutím mestského zastupiteľstva mesta) a doplniť v 
zakladateľskej listine spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. v čl. 07 vetu: 
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník o textáciu:... zastúpený 
primátorkou mesta, ktorá koná v súlade s rozhodnutím mestského zastupiteľstva 
mesta (celé znenie: Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, 
zastúpený primátorkou mesta, ktorá koná v súlade s rozhodnutím mestského 
zastupiteľstva mesta). 

 
  MsZ NESCHVAĽUJE: 

Poslanecký návrh p. Jána Spevára doplniť v spoločenskej zmluve spoločnosti  
HATER-Handlová spol. s.r.o. v čl.VIII  vetu: Pôsobnosť valného zhromaždenia 
vykonáva jediný spoločník o textáciu:... zastúpený primátorkou mesta, ktorá koná  
v súlade s rozhodnutím mestského zastupiteľstva mesta (celé znenie: Pôsobnosť 
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, zastúpený primátorkou mesta, 
ktorá koná v súlade s rozhodnutím mestského zastupiteľstva mesta) a doplniť  
v zakladateľskej listine spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. v čl. 07 
vetu: Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník o textáciu:... 
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zastúpený primátorkou mesta, ktorá koná v súlade s rozhodnutím mestského 
zastupiteľstva mesta (celé znenie: Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný 
spoločník, zastúpený primátorkou mesta, ktorá koná v súlade s rozhodnutím 
mestského zastupiteľstva mesta). 

 
HLASOVANIE  :  
ZA                :   6 z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI      :   8 z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   3 z prítomných poslancov 

  
     MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

 Informatívnu správu o výsledkoch právnej analýzy- zosúladenie znenia spoločenskej 
zmluvy spoločnosti  HATER - HANDLOVÁ spol. s r. o a zakladateľskej listiny 
spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. , s 
platným znením Obchodného zákonníka a opatrenia s tým súvisiace, predloženú Mgr. 
Silviou Grúberovou, primátorkou mesta. 

 
     MsZ SCHVAĽUJE: 

Zmenu  Spoločenskej zmluvy spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s .r. o., so 
sídlom Potočná 20, 972 51 Handlová v nasledovnom rozsahu :  
Dopĺňa sa čl. VI. Spoločenskej zmluvy tak, že nový čl. VI. Spoločenskej zmluvy bude 
znieť :  
Orgány spoločnosti :  
Konateľ 
Valné zhromaždenie 
Dozorná rada 
Mení sa čl. VIII. Spoločenskej zmluvy tak, že pôvodné znenie čl. VIII. sa ruší a 
nahrádza sa novým znením čl. VIII., ktoré znie :  
VIII.  
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.  
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti. 
Valné zhromaždenie zvoláva konateľ na základe rozhodnutia spoločníka. 
Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí :  
• Schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 
účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát 
• Schvaľovanie stanov a ich zmien 
• Rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy 
• Rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o 
nepeňažnom vklade 
• Vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov 
• Vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady 
• Rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy 
• Schvaľovanie organizačnej štruktúry spoločnosti  
• Rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti 
podniku 
• Udeľovanie súhlasu s  prevodom obchodného podielu alebo jeho časti tretím osobám 
Dopĺňa sa do Spoločenskej zmluvy spoločnosti čl. VIIIa/ ktorý znie :  
VIIIa/ 
Spoločnosť vytvára Dozornú radu.  
Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. 
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Dozorná rada :  
• Dohliada na činnosť konateľa spoločnosti 
• Nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam 
obsiahnuté údaje 
• Preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa 
osobitného predpisu a návrh rozdelenia zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje 
vyjadrenie valnému zhromaždeniu 
• Podáva raz ročne správy valnému zhromaždeniu 
 
Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. Dozorná rada má 5 členov. Dozorná 
rada rozhoduje prostou väčšinou hlasov. 
Prvými členmi dozornej rady sú :  

  1. zástupca primátorky mesta – Ing. Radoslav Iždinský,  
 2. zamestnanec ekonomického oddelenia mesta Handlová – Ing. Peter Mendel,  
 3. poslanec mestského zastupiteľstva mesta Handlová :  
 4. poslanec mestského zastupiteľstva mesta Handlová :  
 5. poslanec mestského zastupiteľstva mesta Handlová :  
 
 HLASOVANIE  : 
 ZA                :   10 z prítomných poslancov t.j. 17 
 PROTI       :    3 z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA      :    4 z prítomných poslancov  
 
   MsZ SCHVAĽUJE:   
 za členov Dozornej rady spoločnosti  HATER – HANDLOVÁ spol. s .r. o., so sídlom 

Potočná 20, 972 51 Handlová, dňom 28. 02. 2019:   
 1. Ing. Radoslav Iždinský,  
 2. Ing. Peter Mendel,  
 3. Arpád Koszta 
 4. Ing. Iveta Jurkovičová 
 5. Dušan Klas.   
  
 HLASOVANIE  : 
 ZA                :   10 z prítomných poslancov t.j. 17 
 PROTI      :     2 z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA     :     5 z prítomných poslancov  
  
  MsZ SCHVAĽUJE:   

  Zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., so 
sídlom Pekárska 16, 972 51 Handlová v nasledovnom rozsahu :  

  Mení sa čl. 07 Zakladateľskej listiny spoločnosti tak, že pôvodné znenie čl. 07 sa ruší  
  a nahrádza sa novým znením, ktoré znie :  
  čl. 07  
  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.  

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti. 
Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného 
zhromaždenia musí mať písomnú formu a jediný spoločník ho musí podpísať   
ak obchodný zákonník neustanovuje inak.  
Valné zhromaždenie zvoláva konateľ na základe rozhodnutia spoločníka. 
Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí :  
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•Schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 
účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát 
Schvaľovanie stanov a ich zmien 
• Rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy 
• Rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o   
nepeňažnom vklade 

 • Vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov 
 • Vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady 
 • Rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy 

   •Schvaľovanie organizačnej štruktúry spoločnosti  
 •Rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti 

podniku 
 •Udeľovanie súhlasu s  prevodom obchodného podielu alebo jeho časti tretím 
   osobám 

•Rozhodovanie o zriaďovaní a zrušení prevádzok spoločnosti 
•Rozhodovanie o nadobúdaní majetkovej účasti v iných právnických osobách 
•Rozhodovanie o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

spoločnosti 
•Rozhodovanie o hospodárení spoločnosti  
•Udeľovanie súhlasu na zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka 
   

   Dopĺňa sa do spoločenskej zmluvy spoločnosti čl. 07 a/ ktorý znie :  
   07a/ 
   Spoločnosť vytvára Dozornú radu.  
   Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. 
   Dozorná rada :  
 • Dohliada na činnosť konateľa spoločnosti 

• Nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam 
obsiahnuté údaje 

• Preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa 
osobitného predpisu a návrh rozdelenia zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje 
vyjadrenie valnému zhromaždeniu 

 • Podáva raz ročne správy valnému zhromaždeniu 
 

Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. Dozorná rada má 5 členov. Dozorná 
rada rozhoduje prostou väčšinou hlasov. 
 
Prvými členmi dozornej rady sú :  
1. zástupca primátora mesta – Ing. Radoslav Iždinský,  
2. zamestnanec ekonomického oddelenia mesta Handlová – Ing. Peter Mendel,  
3. poslanec mestského zastupiteľstva mesta Handlová :  
4. poslanec mestského zastupiteľstva mesta Handlová :  
5. poslanec mestského zastupiteľstva mesta Handlová :  

 
MsZ  SCHVAĽUJE:   
Za členov Dozornej rady spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., so 
sídlom Pekárska 16, 972 51 Handlová, dňom 28. 02. 2019:  
1. Ing. Radoslav Iždinský,  
2. Ing. Peter Mendel,  
3. Mgr. Ivana Hromádková  
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4. Mgr. Lucia Jonásová  
5. p. Eduard Straka 

 
 HLASOVANIE  : 
 ZA                  :   11 z prítomných poslancov t.j.17  
 PROTI        :     2 z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA     :     4 z prítomných poslancov  
 
 MsZ  ŽIADA:    
 Primátorku mesta Handlová, aby ako štatutárny zástupca jediného spoločníka, 

vykonávajúceho  pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnosti HATER – 
HANDLOVÁ spol. s.r.o., so sídlom Potočná 20, 972 51 Handlová, prijala rozhodnutie 
jediného spoločníka o zmene Spoločenskej zmluvy spoločnosti  HATER – 
HANDLOVÁ spol. s .r. o. 

 
 HLASOVANIE  : 
 ZA                  :   11 z prítomných poslancov t.j.17 
 PROTI        :     2 z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA     :     4 z prítomných poslancov  
 
 MsZ  ŽIADA:    
 Primátorku mesta Handlová, aby ako štatutárny zástupca jediného spoločníka, 

vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia v spoločnosti Mestský bytový 
podnik Handlová s.r.o., so sídlom Pekárska 16, 972 51 Handlová, prijala rozhodnutie 
jediného spoločníka o zmene Spoločenskej zmluvy spoločnosti Mestský bytový 
podnik Handlová s.r.o., so sídlom Pekárska 16, 972 51 Handlová v rozsahu 
schválenom MsZ. 

 
 HLASOVANIE  : 
 ZA                  :   11 z prítomných poslancov t.j.17 
 PROTI        :     2 z prítomných poslancov  
          ZDRŽAL SA     :     4 z prítomných poslancov  

 
MsZ  ODPORÚČA:  
Vypracovať Stanovy spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o., so sídlom 
Potočná 20, 972 51 Handlová  a spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., 
so sídlom Pekárska 16, 972 51 Handlová a to na základe schválených zmien 
Spoločenskej zmluvy a Zakladateľskej listiny predmetných mestských obchodných 
spoločností, ktorými sa upraví vnútorná organizácia spoločností a niektoré ďalšie 
organizačné záležitosti týkajúce sa zasadnutí valného zhromaždenia, dozornej rady  
a pod.   
 
HLASOVANIE  : 
ZA                  :    11 z prítomných poslancov t.j.17 
PROTI        :     2 z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :     4 z prítomných poslancov  
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         K bodu 11/ 
         Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019  

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

  
Vedúci ekonomického oddelenia úvodom komentára poukázal na 1. zmenu rozpočtu  
zo dňa 31.01.2019. Do rozpočtu mesta boli zapojené zostatky účelovo určených 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prostriedky za stravné  
z predchádzajúceho roku (r.2018) : 
1. vratka nevyčerpanej dotácie z roku 2018 poskytnutej zo štátneho rozpočtu pre 
SENIOR CENTRUM 2 773,- € za neobsadené miesta v zariadení, 
2. nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na projekt  

 Moderná a tvorivá škola ZŠ MC 3 478,- €, 
3. nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na projekt 
Kamerový systém 5 000,- €, 
4. nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na projekt 
Športové vybavenie ZŠ Školská 3 000,- €, 
5. normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie : ZŠ Mierové námestie 
2 881,- €, ZŠ Morovnianska cesta 5 279,- €, ZŠ Školská 2 355,- €, 
3. nevyčerpané finančné prostriedky za stravné z predchádzajúceho obdobia : ŠJ 
Mierové námestie 3 861,- €, ŠJ Morovnianska cesta 2 126,- €, ŠJ Školská 6 227,- €, 
ŠJ SNP 1 753,- €. 
Celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti 
rozpočtu. 
   
V ďalšej časti komentára bola predložená 2. zmena rozpočtu na rok 2019 nasledovne: 
Kapitálové príjmy:  
Príjem z predaja kapitálových aktív  -100 000,- € (kolkáreň)  
Granty (napr. na rozvoj kultúrny, životného prostredia, sociálnej sféry, školstva)  
+139 159,- € (dotácia z EFRR poskytnutá na projekt „Hrubá zaškolenosť“)  
Príjmy celkom : +39 159,- €  

 
Programový rozpočet výdavkov :  
Plánovanie, manažment a kontrola -790,- €  
Verejné obstarávanie -1 000,- € (nájom softvéru pre verejné obstarávanie) 
Podprogram 1.5. Členstvá a partnerstvá mesta +210,- € ( členstvo v asociácii 
prednostov) 
 
Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch +1 800 €(publikačná činnosť ) 
Interné služby +30 500,- €  
Právne služby +17 000,- €  
Majetok mesta +11 000- € (+9 000,- € (interiérové vybavenie), +2 000,- € (údržba  
interiérového vybavenia) 
Mestský informačný systém +2 500,- € (obnova softvéru) 
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Bezpečnosť +3 250,- €  
Verejný poriadok v meste +2 250,- € (+1 000,- € (školenia a kurzy), +1 250,- €  
(spolufinancovanie projektu „Kamerový systém“) 
Ochrana pred požiarmi +1 000,- € (interiérové vybavenie Dobrovoľného hasičského 
zboru) 

 
Odpadové hospodárstvo -12 500,- € ( Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu -  

  FA odvoz veľkoobjemového odpadu min. rok -15 000,- €; FA odvod a 
 zneškodnenie odpadu min. rok +2 500,- €)  

 
 Komunikácie -150 000,- € (rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií  
 -100 000,- €, parkovacie plochy -50 000,- €) 

 
Vzdelávanie +146 646,- €  
Materská škola +146 484,- € (nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
+13 919,- € ; realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia +132 565,- €; dotácia 
poskytnutá na projekt „Hrubá zaškolenosť“ vo výške +139 159,- € a spolufinancovanie 
projektu 7 325,- €)  
Základná škola ul. Školská +162,- € (spolufinancovanie projektu „Športové vybavenie 
ZŠ Školská )“ 

 
Šport -22 000,- €  

 Podpora klubov a športových aktivít -22 000,- € (Basketbalový klub -25 000,- €, 
ostatné športové kluby a jednotlivci +3 000,- €)  

 
Administratíva +42 253,- € (energie, voda a komunikácie (odvádzanie vôd z 
povrchového odtoku do verejnej kanalizácie)  

 
  Výdavky celkom : +39 159,- € 

 
Predložený návrh bol prerokovaný v Komisii ekonomickej, nakladania s majetkom 
mesta a podnikateľskej činnosti s odporučacim charakterom 

 
DISKUSIA: 
V rámci tohto bodu odznela rozsiahla diskusia...poslanec Spevár: mesto v minulom 
roku  schválilo sumu 100 tis. eur na basketbal, čo predstavuje 1/3 rozpočtu Mestského 
basketbalového klubu (MBK). Navrhovaná suma 25 tis. eur je likvidačná a preto by 
chcel požiadať o návrh úpravy rozpočtu v položke Šport.  
Primátorka mesta: uskutočnilo sa spoločné stretnutie aj za prítomnosti p. Weisza, na 
ktorom sa dohodlo, že sa uskutoční ďalšie stretnutie a budú predložené alternatívy 
financovania MBK. 
Pri príprave úpravy rožpočtu bolo ťažké vybilancovať stranu príjmov a výdavkov. 
Nemáme istotu, či niekto odkúpi budovu kolkárne za 100 tis. eur, nie sú pokryté 
niektoré zazmluvnené záväzky, takže bolo ťažké namodulovať realistický rozpočet, 
ktorý by predpokladal 100% financovanie MBK. 
Keďže sa neuskutočnilo stretnutie ako je vyššie uvádzané pri úprave rozpočtu sa 
vychádzalo zo skutočnosti, čo bolo Vami a p. Weiszom prezentované 2x 25 tis. 
a budúcu sezónu 50 tis. eur. V mesiaci I/2019 aj napriek zlej finančnej kondícii mesta 
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bol transfer odsúhlasený na záväzky voči hráčom, fungovanie klubu. Otázka budúcej 
sezóny bude predmetom pracovného stretnutia s poslancami MsZ. 
Poslanec Spevár: máme pripravené dva ekonomické varianty: úsporný ( hrala by sa 

 extra liga s juniormi) alebo existujúci rozpočet, ktorý sa stále tvorí. 
 
Ďalej v rámci komentára uviedol, že je naklonený k otvorenej diskusii, ale ak dôjde 
k poníženiu finančného príspevku schváleneho v minulom roku naruší sa chod 
basketbalu. Basketbalová sezóna sa nepripravuje v mesiacom máj, jún, júl ale teraz. 
Bez 25 tis. eur bude ma MBK problémy s fungovaním. 
Primátorka mesta: pre mesto je fantasticke, že má basketbalový klub, ktorý dosiahol 
úspechy, avšak pre ňu sú dôležitejšie deti a mládež. Priala by si, aby sa viac 
investovalo do mládežnických klubov. Poukazala aj druhú stránku veci a to, že mesto 
nemôže dávať všetkým stále na základe požiadaviek lebo realita je iná. Je potrebné si 
uvedomiť, žez o zákona vyplývajú výdavky, ktoré mestský rozpočet ledva pokryje. 
Preto je potrebné namodelovať rozpočet, aby sme pomohli basketbalu, ale očakávam 
aj z druhej strany informácie o finančnej podpore, napr. prostredníctvom sponzorov, 
možno čiastka z výberu vstupného a iné. 
Spevár: v minulom roku sponzorský prispeli p. Weisz, f. BCF, niekoľko menších 
sponzorov a veľkou mierou bývalý primátor mesta, čo očakávame aj od vás súčasnej 
primátorky mesta. 
Baranovičová: všetky organizácie využívajúce športovú halu by sa mohli podieľať aj 
keď menším príspevkom na činnosť. Vyjadrila pochopenie, že týmto gestom podporujú 
ostatné kluby využívajúce športovú halu, ale keď nie je dostatok finančných 
prostriedkov je potrebné hľadať iný spôsob financovania. Predostrela jednú z možností 
zníženia výdavkov prostredníctvom  2% daní. Pozná niekoľko organizácií, ktoré zo 
svojho zisku prerozdeľujú 2% daní. 
Spevár: k otázke poberania 2% daní uviedol, že je to spôbob ako získať finančné 
prostriedky, sú ich poberateľom, ale celková suma je nízka. K otázke vyberania 
poplatkov od iných klubov poznamenal, že sa nechcú touto cestou uberať. 
Jurkovičová: okrem 2% daní existuje možnosť dobrovoľníckej činnosti ( odviesť daň vo 
výške 3%). Stotožnila sa s názorom uhrádzania poplatkov za činnosť na športovej 
hale. Funguje je to na základných školách, kde sa za športové aktivity platí aj keď 
nejde o veľké peniaze. 
Juríček: úvodom komentára pochválil basketbal v meste aj ľudí pôsobiacich okolo 

 basketbalu, aj tých ktorí ho podporujú. Zhodnotil situáciu v meste ohľadom mládeže. 
Konštatoval, že v meste nie sú silné firmy ako v minulosti, ktoré by podporovali šport. 
Preto je na kluboch, aby hľadali spôsoby financovania. 
Uríček: vyjadril presvedčenie, že s blížiacim sa koncom basketbalovej sezóny treba 
najsť spôsob na dohranie a po sezóne hľadať nové riešenia financovania. 
Z pozície prezidenta futbalového klubu poznamenal zlý systém financovania 
športových klubov. Prežívajú z finančných prostriedkov schválených mestom. Na 
území mesta je ťažké získať finančné prostriedky a o 2% daní sa uchádzajú nielen 
športové kluby ale aj iné subjekty, napr. invalidi. 
Primátorka mesta ku komentrára p.poslanca Uríčeka dodala, že spomínaná 
požiadavka MBK 50 tis. eur na dokončenie sezóny bolo uvoľnených a sezóna nie je 
ohrozená. 
Podoba:12 rokov z pozície primátora mesta zabezpečoval finančné prostriedky nie len 
pre basketbalový klub. Basketbalová sezóna sa pohybuje v rozmedzí od 180 – 240 tis. 
eur a vždy bolo snahou poriešiť nepriaznivú situáciu. Na čo však poukázal sú vzory 
pre mládež a v tomto prípade sú to muži hrajúci prvú basketbalovú ligu. 
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Ďalej informoval ako bol systém financovania športových klubov nadstavený: 100 tis. 
eur pre MBK, 13 tis. pre kadetov a juniorov, 15 tis. ŠBK, 15 tis. futbalový klub a 14 tis. 
na prevádzku futbalového štadiónu. O ďaľších 15 tis. tzv. voľných finančných 
prostriedkov rozhodovala Komisia športu. Dodal, že povinnosť zastupcov mesta je 
podporovať činnosti na území mesta. Čakalo sa, že pomôže štát. Pravdou je opak, 
Zákon o športe skôr ublížil vtom, že športovci nemôžu byť živnostníci.   
Ďalšie dotazy sa týkali predkladanej úpravy rozpočtu: ak z príjmov bude vylúčený 
odpredaj kolkárne bude potrebné prehodnotiť uznesenie, ktoré hovorí o tomto majetku 
ako o dubioznom. 
Smeroval pripomienku k vedeniu mesta, týkajúcu sa  sumy 9000 eur na kancelárske 
vybavenie  s informáciou, že veci sú hotové a úprava sa schvaľuje dodatočne. 
Zaujímal sa na podporu ktorých športových klubov sú určené finančné prostriedky vo 
výške 3 000 eur – primátorka mesta: pre Petra Kurica ako jednotlivca a rezerva na 
podporu športových klubov. 
V súvislosti s rozpočtovou položkou kancelárske vybavenie – nábytok uviedla, že 
informácia je nepravdivá, nábytok nie je ešte vyrobený.  

 
Zo strany prítomných neodznela k predloženému návrhu žiadna ďalšia pripomienka. 
  
UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2 na rok 2019, predložené z poverenie primátorky mesta 
Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ, bez výhrad. 
  
MsZ SCHVAĽUJE:   
Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2019 v predloženom rozsahu: 

 

  
Rozpočet  2019                       

v €  

zmena 
rozpočtu +/-           

v € 

1. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

zmena 
rozpočtu +/-           

v € 

2. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

BEŽNÉ PRÍJMY + ŠKOLSTVO  11 718 198 0 11 718 198 0 11 718 198 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 241 711 0 241 711 39 159 280 870 

FINANČNÉ OPERÁCIE P. 373 941 38 733 412 674 0 412 674 

PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FOP) 12 333 850 38 733 12 372 583 39 159 12 411 742 

  
 

   

  
Rozpočet  2019                       

v €  

zmena 
rozpočtu +/-           

v € 

1. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

zmena 
rozpočtu +/-           

v € 

2. zmena 
rozpočtu                       
R 2019                         

v € 

BEŽNÉ VÝDAVKY + ŠKOLSTVO 10 290 251 33 733 10 323 984 41 425 10 365 409 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  876 021 5 000 881 021 -2 266 878 755 

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

VÝDAVKY CELKOM (BV+KV+FOV) 12 333 850 38 733 12 372 583 39 159 12 411 742 

 
 HLASOVANIE  :  
 ZA              :   10 z prítomných poslancov t.j. 17 
 PROTI          :     7 z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov 
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 K bodu 12/ 

Informatívna správa o vyrovnaní straty výkonov vo verejnom záujme za SAD,  
a. s. Prievidza  

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

Vedúci ekonomického oddelenia predložil správu o vyrovnaní straty výkonov vo 
verejnom záujme za SAD, a.s. Prievidza s uvedením, že vyhodnotenie výdavkov za 
výkony vo verejnom záujme sa každoročne uskutočňuje na základe Zmluvy o výkone 
vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (MHD)  
a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Handlová vrátane jej 
dodatkov. 
Mesto v rokoch 2017 a 2016 dosiahlo prevádzkou MHD zisk na základe racionalizácie 
liniek zmenou ich trasovania, úpravy taríf, zavedeniu časových lístkov a ďalších 
opatrení, avšak koncom roka 2018 mesto vzhľadom na chýbajúce finančné prostriedky 
neuhradilo posledné tri mesačné splátky za mesiace október až december. Zo strany 
SAD Prievidza a.s. boli predložené vyúčtovacie doklady a výkazy ročného zúčtovania 
výdavkov za výkony vo verejnom záujme za rok 2018 a na základe kontroly 
ekonomicky oprávnených nákladov vo výške 249 239,28 Eur s kalkuláciou 
primeraného zisku dopravcu 5 %, čo predstavuje 12 461,96 Eur možno konštatovať, 
že prevádzka MHD Handlová skončila v strate 35 999,44 Eur. Ďalej zohľadnením 
neuhradených finančných príspevkov za rok 2018 vo výške 37 500,00 Eur zo strany 
mesta celkový nedoplatok za výkony vo verejnom záujme v MHD predstavuje čiastku 
73 499,44 Eur. 
Na základe vyššie uvedených skutočnosti sa mesto Handlová zaviazalo v zmysle 
zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v MHD uhradiť vzniknutý rozdiel najneskôr do 
4 mesiacov od skončenia aktuálneho kalendárneho roka,v ktorom rozdiel výšky 
uhradených alikvotných častí príspevku a preukázanej straty vznikol. 

 
 DISKUSIA: 

Ing. Podoba poznamenal, že je potrebné ozrejmiť stratu za predchádzajúce obdobia. 
Vedúci ekonomického oddelenia informoval, že strata za rok 2018 predstavuje 
73 499,44 eur, v roku 2017 bol dosiahnutý zisk cca 19 eur a takisto zisk v roku 2016 
cca 1 900 eur. 

 
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky.      
 
 UZNESENIE MsZ 28.02.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Informáciu o vyúčtovaní výdavkov za výkony vo verejnom záujme v MHD Handlová za 

rok 2018 s doplatkom neuhradených príspevkov a straty v celkovej výške 73 499,44 Eur 
predloženú Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd. MsÚ Handlová s 
odporučením zaoberať sa neskôr otázkou MHD v meste Handlová komplexne.   

 
 MsZ SCHVAĽUJE:   
 Doplatok neuhradených príspevkov vrátane straty v celkovej výške 73 499,44 Eur  

na základe predloženého vyúčtovania výdavkov za výkony vo verejnom záujme v MHD 
Handlová za rok 2018 zo strany SAD Prievidza a. s. a túto čiastku zapracovať do 
najbližšej zmeny rozpočtu mesta.  
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HLASOVANIE   :   
ZA               :  všetci z prítomných poslancov t.j. 16 

 PROTI           :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   1 (p. Baranovičová) z prítomných poslancov  

 
 K bodu 13/ 

Informatívna správa o projektoch za rok 2018 
Predkladá: písomne - Ing. Peter Cagáň, projektový manažér reg. rozvoja  
a strategického plánovanie MsÚ   
 
Ing. Cagáň predložil informácie o projektoch za rok 2018.V príslušnom roku mesto 
Handlová, mestské organizácie samostatne alebo v spolupráci s mestom predložilo 9 
projektových žiadostí:Rekonštrukcia futbalového štadióna ( projekt schválený), Podpora 
rozvoja športu na rok 2018  (projekt schválený), Zvýšenie energetickej účinnosti objektu 
MŠ Cintorínska ( projekt neschválený), J1: Podpora elektromobility v meste Handlová  
(projekt neschválený), Rekonštrukcia cvičebného priestoru-palubovky na ZŠ Školská  
a ZŠ MC (projekt neschválený), Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby v 
meste Handlová (projekt schválený), Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste ( vydaná negatívna Hodnotiaca 
správa), Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja 
čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová 
(projekt schválený), "Nové knihy - dar k 95. výročiu knižnice" (projekt schválený). 
Poznamenal, že v niektorých projektoch sa zmenili podmienky a termíny. Pri detských 
jasliach vyšla druhá aktualizácia výzvy, kde posunuli pôvodný termín zo 07.03. na 
30.04.2019. Ná základe  tejto informácie odporúčanie mestskej rady ísť do II. kola bude 
pozmenené a budeme sa snažiť stihnúť I. kolo. 
Taktiež pred dvoma týždňmi prišla informácia o zmenovom konaní v rámci projektu 
Revitalizácia vnútrobloku na MC, kde zo strany mesta boli zaslané materiály so 
súhlasom so zmenovým konaním a informácie, aby zaslaná žiadosť v zásobníku 
projektov (boli sme prvý pod čiarov) bola posúdená ako schválená. 

 
DISKUSIA:  
Poslanec Ing. Podoba pozitivne konštatoval úspešnosť projektov. Poďakoval odd. 
regionálneho rozvoja a strategického plánovania za odvedenú prácu. Zaujímal sa, kedy 
bude ukončená MŠ Dimitrovová (elokované pracovisko) a tiež na situáciu na MŠ 
Morovnianka cesta. Ing. Cagáň v rámci MŠ MC uviedol vykonávanie upratovacích prác. 
MŠ Dimitrovova – vrchná trieda kompletne zrekonštruovaná a piata hlavná aktivita bude 
dorobená v čase lepších klimatických podmienok. Ing. Podoba sa zaujímal na stav 
s detskými ihriskami, kde Ing. Cagáň konštatoval dokončenie ihrísk na Morovnianskom 
sídlisku aj na Dimitrovovej. 
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.   
 
UZNESENIE MsZ 28.02. 2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informatívnu správu o projektoch za rok 2018, predloženú Ing. Petrom Cagáňom, 
projektovým manažérom regionálneho rozvoja, bez výhrad. 
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K bodu 14/  
Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Handlovej za rok 2018 
Predkladá: písomne – Bc. Marcel Jánošík, poverený ved. Mestskej polície  
 
Bc. Jánošik predložil správu o činnosti MsP za rok 2018, ktorá  bola vykonávaná v 
zmysle zákona o obecnej polícií. Počet policajtov v zmysle organizačnej štruktúry 
predstavuje počet 14, 1 administratívna pracovníčka, 4 operátori mestského 
kamerového systému a správca útulku pre odchytených psov. 
Materiálno - technické zabezpečenie okrem iného predstavuje vozový park, k dispozícií 
majú 3 osobné motorové vozidla slúžiacie na presun hliadok, výjazdy k narušeným 
objektom a oznámeniam, odchytu a odvozom psov do útulku a iným činnostiacm 
súvisiacich s výkonom služby. 
Vzhľadom k zvýšenej opotrebovanosti odevov príslušníkov MsP začala ich postupná 
výmena, bola zakúpená celoročná pracovná obuv a niektoré nevyhnutné súčasti 
výstroje. 
Neodeliteľnou súčasťou materiálno-technického vybavenia je kamerový systém 
pozostávajúci z 28 kamier. V roku 2017 bola podaná žiadosť na projekt rekonštrukcie 
kamerového systému pre prevenciu kriminality, ktorým získali finančné prostriedky vo 
výške 5000 Eur na realizáciu zámeru v roku 2019. 
V rámci hlavnej činnosti v roku 2018 zaevidovala a objasňovala MsP Handlová spolu 
1113 priestupkov, z toho oznámených bolo celkom 350. Vlastnou činnosťou bolo 
zistených 763 priestupkov. Za prejednané priestupky v roku 2018 bolo uložených 
spolu 458pokút v blokovom konaní a celková výška pokút predstavuje sumu  
6 075 Eur. 
Napomenutím bolo vybavených 374 priestupkov, odstúpených vecí iným orgánom 56.  
Celkom 189  priestupkov bolo uložených záznamom z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť 
konkrétneho páchateľa priestupku. Priestupky, pri ktorých nebola naplnená skutková 
podstata alebo nebolo možné ich prejednať bolo 23 a z toho dôvodu boli odložené 
záznamom. Maloletí sa dopustili priestupkov v 5 prípadoch a mladiství v 8 prípadoch. 
MsP Handlová zaznamenala v roku 2018 celkom 4393 udalostí. 
Oblasť dopravy predstavuje z hľadiska počtu priestupkov a uložených pokút 
najvýraznejší objem z celkového počtu priestupkov. Bolo zistených 612 priestupkov, v 
blokovom konaní bolo prejednaných 368 priestupkov a uložené pokuty vo výške 6 075 
Eur. Napomenutím policajti ukončili 238 priestupkov. Iným spôsobom bolo 
prejednaných 6 priestupkov. 
Dôležitou súčasťou mestskej polície je oblasť prevencie. V roku 2018 sa MsP 
zamerala na prevenciu v oblasti protispoločenskej činnosti páchanej osobami mladšími 
ako 18 rokov. Zvýšená pozornosť bola venovaná všetkým školským zariadeniam a 
objektom na území mesta pravidelnými kontrolami v popoludňajších a večerných 
hodinách, čím sa podarilo znížiť riziko vzniku a páchaniu škôd na majetku. Počas roka 
bola uskutočňovaná dopravná výchova pre žiakov z prvého stupňa, zameraná na 
základy v oblasti cestnej premávky, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre bezpečné 
cesty a zdravie detí. Zvýšený záujem bol o prednášky v oblasti trestnoprávnej 
zodpovednosti, slušného správania a exkurzie v karanténnej stanici pre odchytených 
psov. Vyzdvihol hlavne účelové cvičenia, branno-športové dni na ZŠ. 
MsP spolupracovala pri svojej činnosti s orgánmi PZ SR, Železničnou políciou, 
MsÚ Handlová, ÚPSVaR v Prievidzi a inými organizáciami. 
MsP spravuje mestský útulok, v roku 2018 bolo odchytených 99 psov, 
z celkového počtu sa podarilo zistiť pôvodného majiteľa v 50 prípadoch a 
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ďalších 48 psov sa podarilo umiestniť novým majiteľom 
Predkladaná správa bola prerokovaná na Komisii zdravotnej, sociálnej a verejného 
poriadku bez výhrad. 

 
DISKUSIA: 
V rámci diskusie tohto bodu sa predmetná tém zvrtla k odvolaniu náčelníka MsP mesta 
Handlová (MsZ 1/2019), kde zo strany Ing. Podobu odznelo poďakovanie bývalému 
náčelníkovi MsP za jeho odvedenú prácu a nelichotivé slová na Bc. Jánošíka. 
Primátorka mesta opätovne zopakovala dôvody odvolania.  
P. poslanec Daubner konštatoval, že téma odvolania náčelníka MsP bola predmetom 
rokovania januárového MsZ. Apeloval na vedenie mesta vo veci vyhlásenia výberového 
konania na danú pozíciu. Primátorka mesta reagovala potvrdením termínu jeho 
vyhlásenia – do pol roka. 
Svoje postrehy a názory k tejto téme vyjadril poslanec Mgr. Juríček. 
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky.  
 
UZNESENIE MsZ 28.02. 2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informatívnu správu o  činnosti Mestskej polície v Handlovej za rok 2018, predloženú z 
poverenia primátorky mesta p. Marcelom Jánošíkom, povereným  vedením Mestskej 
polície mesta Handlová, bez výhrad.  

 
K bodu 15/     
Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2018 
Predkladá: písomne - Mgr. Elena Šoltýsová, predsedníčka OŠR  
 
Predsedníčkou Obecnej školskej rady (OŠR) bola predložená správa, kde v úvodnom 
komentári informovala o činnosti, zložení členov, počte zasadnutí (4) OŠR. Na 
zasadnutia boli v súlade s programom pozývaní zamestnanci mesta Handlová, 
riaditeľky ZŠ Mierové námestie a ZŠ Školská. 
Dala do pozornosti skutočnosti, ktoré vyplynuli z jednotlivých zasadnutí: 

        - vytvoriť podmienky na riešenie dopravnej a bezpečnostnej situácie v areáli škôl 
a školských zariadení. Napr. pri vjazde vozidiel do areálu škôl a školských 
zariadení, dopravné značenie, parkovanie. V zimnom období venovať zvýšenú 
pozornosť údržbe prístupových ciest do škôl a školských zariadení, 
-hľadať riešenie zvýšenej účasti žiakov na lyžiarskom kurze a škole prírody, 
za účelom dočerpania príspevku daného z MŠVVaŠ SR 
-pokračovať v revitalizácii školských jedální 
-kompetentní hľadať možnosti zriadiť elokované pracovisko Gymnázia v Handlovej. 
Záverom komentára poďakovala členom OŠR aj zriadovateľovi za podporu 
a spoluprácu. 

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.  
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UZNESENIE MsZ 28.02. 2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informatívnu správu o  činnosti Obecnej školskej rady za rok 2018, predloženú  
Mgr. Elenou Šoltýsovou, predsedníčkou OŠR, bez výhrad. 
 
K bodu 17/    
Rôzne 

A/ Informácia o delegovaní zástupcu mesta do Dozornej rady spol. KMET Handlová, 
a. s. 
Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 
Primátorka mesta predložila informáciu o potrebe delegovať zástupcu mesta za člena 
dozornej rady spoločnosti KMET Handlová, a. s. a to na základe vzdania sa členstva 
súčasného. Zároveň navrhla delegovaťposlanca MsU a to zástupcu primátorky mesta, 
Ing. Radoslava Iždinského. 

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

 UZNESENIE MsZ 28.02. 2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Informáciu o delegovaní zástupcu mesta do Dozornej rady spol. KMET Handlová, a. s, 
predloženú Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta bez výhrad. 

 
B/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb prezidenta Slovenskej 

republiky v roku 2019 
Predkladá: ústne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ 
 
Prednosta MsÚ v krátkom komentári k voľbám prezidenta SR v roku 2019 informoval 
o vyhlásení volieb na deň 16.03.2019, v príp. II. kola na 30.03.2019 v čase od 7,00 hod. 
do 22,00 hod.. Primátorkou mesta bol menovaný štáb organizačno – technického 
zabezpečenia. Počet okrskov nezmenený – 18. 
20.02. 2019 delegovaní členovia okrskových volebných komisii (OVK) zložili sľub do rúk 
primátorky mesta a zvolili si v jednotlivých okrskoch predsedov a podpredsedov, ktorí sa 
zúčastnia školenia dňa 01.03.2019. 

 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informácie o orgnizačno – technickom zabezpečení volieb prezidenta SR v roku 2019, 
predložené Ing. Tiborom Kolorédym, prednostom MsÚ. 
 

 C/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho 
parlamentu v roku 2019 
Predkladá: ústne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ 
 
Ing. Kolorédy informoval o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 na 
sobotu 25.05.2019, v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod. V zmysle schváleneho 
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harmonogramu boli menovaní členovia štábu pre organizačno-technické zabezpečenie 
volieb, utvorené volebné okrsky, ktoré ostali nezmenené a  menovaní zapisovatelia 
OVK. Jednotlivé informácie sú podľa potreby zverejňované na web. stránke mesta. 
 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informácie o orgnizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu  
v roku 2019, predložené Ing. Tiborom Kolorédym, prednostom MsÚ. 
 
K bodu 11/ 

   Interpelácia 
  Primátorka mesta konštatovala, že nebola doručená žiadna interpelácia. 

 
   K bodu 12/ 
  Záver 

 Konštatovaním naplnenia všetkých bodov rokovania primátorka mesta skončila   
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová s poďakovaním prítomným  

 za účasť. 
 

 
                                                                        

 
     Mgr. Silvia Grúberová     
           primátorka mesta 

                 (podpísala dňa 30.04.2019) 
 
 
 
 
 

 
Zástupca primátorky mesta : Ing. Radoslav Iždinský 
               (podpísal dňa 29.04.2019) 
 

 
 

   
 
                                                                Ing. Tibor Kolorédy 

Prednosta MsÚ                   : (podpísal dňa 29.04.2019) 
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Overovateľ                          :  Lina Gregor 
                (overila dňa  29.04.2019 )   

 
 
 
 
 

  
Overovateľ   :   Martin Uríček 

                                                                 (overil dňa  29.04.2019) 
 

 
 
 
 

 
Zapísala, dňa                               :            Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu, 28.02.2019  
Spracované dňa     :             25.04.2019              


