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MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANDLOVÁ 
zápisnica z 1. zasadnutia, konanom dňa 29. januára 2019 

 
Dátum a  miesto rokovania : 

- 29.01.2019, MsÚ Handlová 
 
  Vedenie rokovania :  
-  Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta  
 

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

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

Menovaní overovatelia zápisu:  
- p. Jaroslav Daubner 
- lng. Blažej Litva 
 

Menovaná zapisovateľka:  
- Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ 
 
- Menovaní skrutátori:  
- Mgr. Jana Paulínyová 
- Mgr. Ing. Jana Oswaldová 
 

Úvodom rokovania odznela primátorkou mesta informácia o historicky prvom vysielaní 
rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Handlová on-line na You Tube kanále 
Regionálnej televízie Prievidza, a.s. . 

 

 PROGRAM: 
1. Otvorenie  
 Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta   
 
2. Návrh na voľbu členov a zapisovateľov stálych Komisií mestského 

zastupiteľstva mesta Handlová (uskutoční sa verejné hlasovanie – Čl. 3 ods. 4 
Volebného poriadku)   

 Predkladá: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta  
  
3. Návrh na voľbu členov správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie 

Senior centrum Handlová, neziskovej organizácie Jazmín a neziskovej 
organizácie  Asterion na funkčné obdobie 4 rokov  

 Predkladá: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
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4. Delegovanie zástupcov mesta do obecnej školskej rady na funkčné obdobie 

2019 – 2023 
Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jaroslava 
Maslíková, Školský úrad  

 
5. A/ Prerokovanie návrhu na odkúpenie obchodného podielu, alebo jeho časti, v 

spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. spoločníka obec Lehota pod 
Vtáčnikom. 
B/ Prerokovanie návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti 
Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. o sumu 20 000,00 Eur, a to pomerne k 
výške obchodného podielu mesta Handlová. 
C/ Návrh na delegovanie zástupcu mesta za člena Správnej rady Regionálnej 
televízie Prievidza, s.r.o. 
Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, 
ved. ekonomického odd. MsÚ, Bc. Dana Reindlová, riaditeľka spoločnosti RTV 
Prievidza, s. r. o.    

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

spoločnosti KMET Handlová, a.s. 
Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, 
ved. ekonomického odd. MsÚ   

 
7. Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta 

Handlová na I. polrok 2019 
 Predkladá: písomne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ     
 
8. A/Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti  

za rok 2018 
 B/ Informatívna správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
 Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta    
 
9. Rôzne 
A/     Problematika Plavárne v súvislosti s právnou analýzou, časovou postupnosťou 

rekonštrukcie a spôsobom ďalšieho prevádzkovania   
 Predkladá: ústne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 
B/ Informácia o aktuálnom stave na Mestskej polícií mesta Handlová 
B/a    Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície mesta Handlová a informácia  
 o poverení vedením Mestskej polície mesta Handlová 
         Predkladá: ústne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 
C/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb prezidenta SR 2019 
           Predkladá: ústne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ     
 

    10.      Diskusia  
11.      Interpelácia 
12.      Záver 
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Schvaľovanie programu rokovania:  
Predložený program dnešného zasadnutia MsZ bol poslancami MsZ schválený 
jednohlasne bez výhrad 16 (hlasovalo poslancov ZA) z celkového počtu19.   

  
 UZNESENIE Z ÚVODU ROKOVANIA:  

 Otvorenie, Program rokovania, Zloženie návrhovej komisie  
 

UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Návrh zmeny programu 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,   
predložený Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta, bez výhrad. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Program 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová podľa 
návrhu Mgr. Silvie Grúberovej, primátorky mesta, v predloženom rozsahu. 

 
UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE:  
Návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie, predložený Mgr. Silviou Grúberovou, 
primátorkou mesta, bez výhrad. 

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

- Ing. Iveta Jurkovičová 
- p. Eduard Straka  
- p. Martin Uríček 
 

 HLASOVANIE   :  
 ZA     :   15 z prítomných poslancov t.j.16  
 PROTI                :   nikto z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA      :   1(p.Uríček) nikto z prítomných poslancov  

 
 K bodu 2/ 

Návrh na voľbu členov a zapisovateľov stálych Komisií mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová (uskutoční sa verejné hlasovanie – Čl. 3 ods. 4 Volebného 
poriadku)   
Predkladá: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 

 
- Primátorka mesta v súlade s uznesením MsZ zo dňa 10.12. 2018, ktorým bolo 

odporučené zaoberať sa návrhom členov a zapisovateľov stálych komisií MsZ mesta 
Handlová na najbližšom zasadnutí MsZ a na základe návrhov v súlade s čl. II 
Rokovacieho poriadku stálych komisií MsZ predložila návrhy členov a zapisovateľov, 
ktorí sú volení am blok verejným hlasovaním. 

 
 DISKUSIA:  

Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
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 UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
         MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh na voľbu členov a zapisovateľov stálych Komisií Mestského zastupiteľstva mesta 

Handlová na roky 2018 – 2022, predložený Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou 
mesta, bez výhrad. 

 
  MsZ VOLÍ: ( mená uvádzame bez titulov) 
 Členov a zapisovateľov stálych Komisií Mestského zastupiteľstva mesta Handlová  
 na roky 2018 – 2022 nasledovne:  

1. Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov:  
 Členovia:  
 -  Danica Baranovičová 
 -  Ivana Hromádková 
 -  Iveta Jurkovičová 

-  Vladimír Buzalka 
-  Celestín Černák 
-  Ivan Gašparovič 
-  Miroslav Gešvantner 
-  Monika Holeinová 
-  Jozef Maďar 
-  Jarmila Podobová 
-  Janka Rybáriková 
-  Stanislav Sklenka 
 Zapisovateľka:  
-  Marta Kollárová 
-  Simona Mihalusová 
 
 2. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy:  
 Členovia:  
- Lina Gregor 
-  Blažej Litva 
-  Radoslav Ciglan 
- Michal Hoos 
-  Patrik Juríček 
-  Dušan Klas 
-  Ivan Makovinský 
- Radko Marget 
-  Juraj Medera 
-  Rastislav Nemec 
-  Kristián Riška 
-  Deana Štupáková 
 Zapisovateľ:  
-  Vladimír Holúbek 

 
 3. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku:  
 Členovia:  

-  Lucia Jonásová 
-  Jozef Stopka 
-  Erika Budovičová 
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-  Alica Buzalková 
-  Peter Dudáš 
-  Iveta Hlobíková 
-  Viera Mrázová 
-  Emília Nyitraiová 
- Milan Pepich 
-  Mária Róžová 
-  Milan Sýkora 
-  Jozef Šafárik 
         Zapisovateľka:  
- Zuzana Šaláteková 
 
 4. Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou:  
 Členovia:  
-  Jozef Juríček 
-  Marcela Šimonová 
-  Monika Galbavá 
-  Stanislav Ivanič 
-  Ingrida Jašková Janáková 
-  Mária Maňáková 
-  Anna Neubauerová 
-  Branislav Ondruška 
-  Eva Paráková 
- Darina Plavcová 
-  Vlasta Reisová 
-  Janka Valuchová 
 Zapisovateľka:  
- Jaroslava Maslíková 
 
 5.  Komisia športu: 
        Členovia:  
-  Tomáš Arvay 
-  Jozef Juríček 
-  Eduard Straka 
- Ivana Benkeová 
-  Ján Beránek 
- Ľubomír Blaho 
-  Milan Geleta 
-  Andrej Harak 
-  Ondrej Haviar 
-  Peter Košičár 
- Mária Kotríková 
-  Marek Radovský 
 Zapisovateľka:  
- Paulína Deliová 
 
 6. Komisia kultúry a cestovného ruchu:  
 Členovia:  
- Lina Gregor 
- Róbert Burgan 
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- Paulína Deliová 
- Michal Hertlík 
- Vladislav Horváth 
-  Adam Jakubík 
-  Jozef Javúrek 
- Vladimír Krč 
-  Ingrid Marková 
-  Jana Paulínyová 
-  Jozef Pavelka 
-  Jarmila Žišková 
 Zapisovateľ:  
- Martin Podoba  

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

 K bodu 3/ 
 Návrh na voľbu členov správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie 

Senior centrum Handlová, neziskovej organizácie Jazmín a neziskovej 
organizácie  Asterion na funkčné obdobie 4 rokov  

 Predkladá: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 
 V rámci tohto bodu primátorka mesta predložila návrhy na nových členov správnych 

a dozorných rád neziskových organizácií mesta v súlade s platnými štatútmi 
a zakladacími listinami neziskových organizácií, ako aj na základe skončenia mandátu 
poslancov MsZ z predchádzajúceho volebného obdobia. 

 Na základe vyššie uvedeného boli predložené nasledovné návrhy na schválenie: 
 

 A/ zástupcovia mesta Handlová do správnej rady a dozornej rady neziskovej 
organizácie SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023 

 v zložení:  
 Správna rada: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta,Ing. Rudolf Podoba, poslanec 

MsZ mesta Handlová, PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ. 
 Dozorná rada n. o.: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta; Ing. Vladimír 

Buzalka; Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ. 
 

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

       
UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
1.Zánik členstva Ing. Rudolfa Podobu, Ing. Vladimíra Buzalku a PhDr. Veroniky 
Cagáňovej v Správnej rade SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. uplynutím 
funkčného obdobia podľa§ 22 písm. a) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 
predpisov. Jána Spevára, M.A. v Dozornej rade SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. 
o. uplynutím funkčného obdobia. 
2. Zánik členstva Petra Matiaška, PhDr. Miroslava Gazdíka a. Jána Spevára, M.A. v 



 

7 

Dozornej rade SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. uplynutím funkčného obdobia. 
3.Návrh na schválenie zástupcov mesta Handlová do Správnej rady SENIOR 
CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. na funkčné obdobie rokov 2019 -2023 a návrh na 
schválenie zástupcov mesta Handlová do Dozornej rady SENIOR CENTRUM 
HANDLOVÁ, n. o. na funkčné obdobie 2019 – 2023, predložený primátorkou mesta 
Mgr. Silviou Grúberovou, bez výhrad. 
 

  MsZ SCHVAĽUJE: 
Zástupcov mesta Handlová do Správnej rady SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 
na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023 nasledovne:  

- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, 
- Ing. Rudolf Podoba, poslanec MsZ mesta Handlová,  
- PhDr.Veronika Cagáňová , vedúca sociálneho oddelenia MsÚ. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Zástupcov mesta Handlová do Dozornej rady SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 
na funkčné obdobie rokov 2019 - 2023 nasledovne:  

-       Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
-       Ing. Vladimír Buzalka,  
-       Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ. 

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

 
B/ zástupcovia mesta Handlová do správnej rady a dozornej rady neziskovej 
organizácie Jazmín na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023 v zložení:       
Správna rada: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta; Danica Baranovičová, 
poslankyňa MsZ mesta Handlová; Lina Gregor, poslankyňa MsZ mesta Handlová, 
Dušan Klas, poslanec MsZ mesta Handlová; Marcela Šimonová, poslankyňa MsZ 
mesta  
Dozorná rada: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta; Bc. Alžbeta 
Orthová, poslankyňa MsZ mesta Handlová, Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického 
odd. MsÚ. 

 
 DISKUSIA:  

Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
  

UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 1.Zánik členstva Ing. Jarmily Podobovej, Mgr. Eriky Budovičovej, Michala Hertlíka a 

Ing. Rastislava Tomanicu v Správnej rade Jazmín n. o. zánikom podmienky uvedenej 
v §7 bod 2 Štatútu Jazmín n.o. 

 2.Zánik členstva Vladislava Horvátha v Dozornej rade Jazmín n.o. zánikom 
podmienky uvedenej v §13 bod 2 Štatútu Jazmín n.o. 

 3.Návrh na schválenie nových členov Správnej rady Jazmín n.o. a zástupcov mesta v 
Dozornej rady Jazmín n.o., predložený Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta, 
bez výhrad. 
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 MsZ SCHVAĽUJE: 
 V súlade s §11 ods.4 písm. I) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších predpisov za nových zástupcov mesta Handlová v Správnej rade Jazmín 
n.o. v zložení: 

 - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 - Danica Baranovičová, poslankyňa MsZ mesta Handlová, 
 - Lina Gregor, poslankyňa MsZ mesta Handlová, 
 - Dušan Klas, poslanec MsZ Handlová, 
 - Marcela Šimonová, poslankyňa MsZ mesta Handlová. 
 

MsZ SCHVAĽUJE: 
 V súlade s §11 ods.4 písm. I) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov za nových zástupcov mesta Handlová v Dozornej rade Jazmín 
n.o. v zložení: 

- Ing. Radoslav Iždinský , zástupca primátorky mesta 
- Bc. Alžbeta Orthová, poslankyňa MsZ mesta Handlová,  
- Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ. 
 

HLASOVANIE  :  
ZA              :   16 z prítomných poslancov t.j.16 
PROTI          :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   1 (Ing. Iždinský)nikto z prítomných poslancov 
 
C/ zástupcovia mesta Handlová do správnej rady a dozornej rady ASTERION, n.o. na 
funkčné obdobie 2019 – 2023 v zložení: 

 Správna rada: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta; Mgr. Tomáš Arvay, 
poslanec MsZ mesta Handlová, Jaroslav Daubner, poslanec MsZ mesta Handlová, 

 Ing. Blažej Litva, poslanec MsZ mesta Handlová, Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ. 
Dozorná rada: Ing. Iveta Jurkovičová, poslankyňa MsZ mesta Handlová, Ing. Peter 
Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ, Mgr. Jana Paulínyová, odd. 
komunikácie a marketingu. 

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

 
UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 

   MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
1.Zánik členstva p. Dušana Klasa, Ing. Jozefa Tonhausera, Ing. Blažeja Litvu, p. 
Jaroslava Daubnera, Ing. Ivana Kartáča v Správnej rade ASTERION, n.o. uplynutím 
funkčného obdobia podľa § 22 písm. a) zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z.n.p.. 
2.Zánik členstva Ing. Petra Mendela, JUDr. Nikol Pekárovej - vzdala sa 09.11.2017, 
Mgr. Jozefa Maďara – vzdal sa  (Ing. Martina Radovského – súčasný člen DR) v 
Dozornej rade ASTERION, n.o. uplynutím funkčného obdobia. 
3.Návrh na voľbu členov Správnej rady ASTERION, n.o. na funkčné obdobie rokov 
2019-2023 a návrh na schválenie zástupcov mesta Handlová do Dozornej rady 
ASTERION, n.o. na funkčné obdobie rokov 2019-2023, predložený Mgr. Silviou 
Grúberovou, primátorkou mesta, bez výhrad. 
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MsZ VOLÍ: 
Správnu radu ASTERION, n.o. na funkčné obdobie rokov 2019-2023 nasledovne: 

-  Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
- Mgr. Tomáš Arvay, poslanec MsZ mesta Handlová,  
- Jaroslav Daubner, poslanec MsZ mesta Handlová, 
- Ing. Blažej Litva, poslanec MsZ mesta Handlová, 
- Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ. 
  

MsZ SCHVAĽUJE: 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. za 
zástupcov mesta Handlová v Dozornej rade ASTERION, n. o. na funkčné obdobie 
rokov 2019 -2023 nasledovne: 

- Ing. Iveta Jurkovičová, poslankyňa MsZ mesta Handlová,  
- Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ,  
- Mgr.Jana Paulínyová, odd. komunikácie a marketingu. 
 

HLASOVANIE  :  
ZA              :   15 z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI          :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   2 (p. Daubner, Ing. Iždinský) z prítomných poslancov 

 
K bodu 4/ 
Delegovanie zástupcov mesta do obecnej školskej rady na funkčné obdobie 
2019 – 2023 
Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jaroslava 
Maslíková, Školský úrad 

 
- Mgr. Jaroslavou Maslíkovou bolo predložené delelgovanie zástupcov mesta do 

Obecnej školskej rady mesta (OŠR) uvedením: 
- zriaďovať OŠR vyplýva zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a podrobnosti sú upravené vo výhlaške č.291/2004 na funkčné obdobie 
štyroch rokov. Dňom 01.03.2019 končí funkčné obdobie OŠR, čím podľa § 25 ods. 12 
písm.a) zaniká členstvo všetkým členom a je potrebné ustanoviť nový nástupnický 
orgán. 

- OŠR má 11 členov, z toho 9 volených členov (4 zástupcovia rodičov, 3 zástupcovia 
predsedov školských rád) a 2 delegovaných zástupcov mesta (schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo). Nové voľby sa uskutočnia dňa 20.02.2019. 

- Na základe vyššie uvedeného predložila návrh delegovať dvoch poslancov MsZ 
mesta Handlová, ktorí majú záujem pracovať v OŠR na funkčné obdobie 2019 - 2023, 
a to: p. Jaroslava Daubnera a  Jozefa Juríčeka. 

 
DISKUSIA:  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 
 
UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Zánik členstva členov Obecnej školskej rady v Handlovej podľa §25 ods. 12 písm. a) 
zákona č. 593/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynutím 
funkčného obdobia. 

 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Návrh na delegovanie zástupcov mesta do Obecnej školskej rady v Handlovej na 
funkčné obdobie 2019 - 2023, predložený Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, odborným 
zamestnancom školského úradu, bez výhrad. 
 

  MsZ SCHVAĽUJE: 
  Delegovanie zástupcov mesta do Obecnej  školskej rady v Handlovej na funkčné 

obdobie 2019-2023 nasledovne: 
-       Mgr. Jozef Juríček, poslanca MsZ mesta Handlová,  
-       Jaroslav Daubner, poslanec MsZ mesta Handlová 
  

HLASOVANIE  :  
ZA              :   15 z prítomných poslancov t.j.17 
PROTI           :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :   2 ( Mgr. Juríček , p. Daubner ) z prítomných poslancov 

 
 K bodu 5/ 
  A/ Prerokovanie návrhu na odkúpenie obchodného podielu, alebo jeho časti, v 

spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. spoločníka obec Lehota pod 
Vtáčnikom. 

 B/ Prerokovanie návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna 
televízia Prievidza, s.r.o. o sumu 20 000,00 Eur, a to pomerne k výške obchodného 
podielu mesta Handlová. 

 C/ Návrh na delegovanie zástupcu mesta za člena Správnej rady Regionálnej 
televízie Prievidza, s.r.o. 

 Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, ved. 
ekonomického odd. MsÚ, Bc. Dana Reindlová, riaditeľka spoločnosti RTV Prievidza, 

  s. r. o.       
    

B/  Prerokovanie návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna 
televízia Prievidza, s.r.o. o sumu 20 000,00 Eur, a to pomerne k výške 
obchodného podielu mesta Handlová. 
 
Riaditeľka Regionálnej televízie Prievidza, a.s predložila návrh  na zvýšenie základného 
imania spoločnosti o sumu 20 000,00 Eur, z ktorých pomerná časť spoločníka s 12,5% 
podielom predstavuje sumu 2 500 Eur. K tomuto rozhodnutiu dospelo valné 
zhromaždenie spoločnosti na nákup novej techniky. Náklady na novú techniku budú 
hradené  spol. PRIAMOS, a.s.( 50% - vlastník) a druhá polovica nákladov bude hradená 
zo strany spoluvlastníkov. Riaditeľka ďalej v rámci komentára  popísala problémy, 
s ktorými sa potýkajú v súvislosti so zastaranou technikou na hranici životnosti. Na ich 
zakúpenie si televízia nedokáže vytvoriť finančné prostriedky vlastnou činnosťou. 
Takisto výsledky hospodárenia nie sú priaznivé a aj napriek opatreniam smerovaných 
k redukcii nákladov, spoločnosť každoročne vykazuje stratu, ktorá je sanovaná 
spoločníkmi. Riešením by mohol byť sytém platby spoločníkov podľa počtu obyvateľov, 
tj. suma na obyvateľa, ktorá by zároveň umožnila aj rozsah služieb prisluchajúci 
danému počtu obyvateľov v jednotlivých samosprávach spoločníkov. 
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Primátorka mesta doplnila komentár uvedením, že na zasadnutí mestskej rady 
15.01.2019 sa predmetným návrhom podrobne zaoberali s odporúčacím charakterom. 

 
 
DISKUSIA:  
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 

 
UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 

  MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
  Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza,  

s. r. o. o sumu 20 000,00 Eur, a to pomerne k výške obchodného podielu mesta 
Handlová. 
 

         MsZ SCHVAĽUJE: 
  Zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.  

o sumu 20 000,00 Eur a to pomerne vo výške 12,5 % - ného obchodného podielu  
mesta  Handlová, čo predstavuje čiastku 2 500,00 Eur a zároveň túto čiastku  
po schválení valným zhromaždením spoločnosti zapracovať do najbližšej úpravy 
rozpočtu mesta roku 2019. 

 
 HLASOVANIE   :  
 ZA                :  16 z prítomných poslancov t.j. 17 

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

 
C/  Návrh na delegovanie zástupcu mesta za člena Správnej rady Regionálnej 

televízie Prievidza, s.r.o. 
 

Primátorka mesta predložila návrh na delegovanie zástupcu mesta za člena Správnej 
rady RTV Prievidza, a.s uvedením, že v zmysle spoločenskej zmluvy spoločnosti 
Regionálna televízia Prievidza čl. VI. bodu 6.1 e) valné zhromaždenie ako vrcholný 
orgán rozhoduje o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní členov správnej a dozornej 
rady, ďalej na základe bodu 6.3.2. spoločenskej zmluvy členov správnej rady menujú 
spoločníci – mestá a obec, ktorých  následne schváli valné zhromaždenie. Ukončenie 
členstva v správnej rade sa môže uskutočniť vzdaním sa funkcie člena alebo odvolaním 
člena spoločníkom.  
Na základe uvedeného mesto Handlová navrhuje zrušiť členstvo člena správnej rady 
Ing. Jozefa Tonhausera v  spoločnosti Regionálna televízia Prievidza s. r. o., z dôvodu 
ukončenia pracovného pomeru vo funkcii prednostu MsÚ Handlová a navrhuje schváliť 
za nového člena správnej rady Ing. Petra Mendela, vedúceho ekonomického odd. MsÚ. 

 
 DISKUSIA:  
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému žiadne pripomienky. 
 
 UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 

MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh na delegovanie zástupcu mesta Handlová za člena správnej rady spoločnosti 

Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., predložený Mgr. Silviou Grúberovou, 
primátorkou mesta, bez výhrad. 
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 MsZ SCHVAĽUJE: 
 Delegovanie Ing. Petra Mendela, vedúceho ekonomického odd. MsÚ, ako zástupcu 

mesta Handlová za člena Správnej rady spoločnosti Regionálna televízia Prievidza,  
 s. r. o. 
 

HLASOVANIE  :  
ZA              :   všetci z prítomných poslancov t.j. 17 
PROTI               :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA      :  nikto z prítomných poslancov  
 
K bodu 6/ 
Stanovisko mesta k zámeru spoločnosti BCF, s.r.o. predať akciový podiel v 
spoločnosti KMET Handlová, a.s. 
Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel, 
ved. ekonomického odd. MsÚ     

 
Vedúci ekonomického oddelenia MsÚ predložil stanovisko mesta k zámeru spoločnosti 
BCF, s.r.o. predať akciový podiel v spoločnosti KMET Handlová, a.s. s uvedením 
nasledovného: 

- listom zo dňa 11.12.2018 spoločnosť BCF, s. r. o. oznámila mestu Handlová svoj zámer 
predať svoj akciový podiel v spoločnosti KMET Handlová ( vlastní 90% akcií), zvyšný 
podiel vo výške 10 % na základnom imaní spoločnosti KMET Handlová, a. s. vlastní 
mesto Handlová. 

- Spoločnosti BCF, s. r. o. mesto Handlová listom zo dňa 17.12. 2018 oznámilo konečné 
stanovisko ku kúpe akciového podielu, ktoré bude oznámené po rokovaní mestského 
zastupiteľstva a to najneskôr do 31.01. 2019. Zároveň sa mesto obrátilo listom zo dňa 
08.01. 2019 na spoločnosť BCF, s. r. o. o oznámenie výšky a hodnoty predávanej časti 
svojho akciového podielu, ktorá predstavuje 5 500 000 Eur. 

- Vzhľadom k tomu, že v rozpočte mesta nie sú pre rok 2019 alokované finančné 
prostriedky na takýto účel, mesto neuvažuje o odkúpení akciového podielu BCF, s. r. o. 
vo výške 90%. 

 
DISKUSIA: 
V rámci diskusie vystúpil p. poslanec Spevár, ktorý zdôraznil, že ako jediný atakoval 
v minulom roku mesto ohľadom odkúpenia 15% akcií spoločnosti LIBRETO, s.r.o.. Ďalej 
sa zaujímal, či sú avízované stretnutia k predmetnej veci so spoločnosťou BCF, s.r.o., 
keďže suma 5 500 000 Eur je privysoká a pre mesto neprípustná. Primátorka mesta 
reagovala uvedením, že suma 5 500 000 Eur nebola ďalej prerokovaná, nakoľko bola 
predložená písomne. Informovala o účasti na Valnom zhromaždené (VZ) spoločnosti 
KMET Handlová,a.s., kde boli spoločníkom informovaní o jeho daľších zámeroch 
s dodaním, že je povinnosťou pred navýšením základného imania urobiť ponuku 
spoločníkom. Spoločník  deklaroval ponechanie si svojich akcií. Dodala, že o tejto téme 
je možné diskutovať na najbližšom VZ spoločnosti (február 2019) P. poslanca Uríčeka 
zaujímal názor prednostu MsÚ z pozície dlhoročného pôsobenia v spol. KMET 
Handlová, a.s., či má vôbec význam zaoberať sa touto témou, príp. pripraviť kroky do 
budúcnosti, keďže mesto nemá dostatok finančných prostriedkov na odkúpenie akcií. 
Prednosta MsÚ konštatoval, že mesto v minulosti premeškalo historickú šancu odkúpiť 
75% podiel od spol. ELTODO EG,a.s. s poukázaním na dôležitosť tohto kroku vtom, že 
sa mohlo stať majoritným vlastníkom, ktorý zásobí teplom celé mesto. Stotožnil sa 
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s názorom neodkúpiť akciový podiel spoločnosti BCF, s. r. o. v spoločnosti KMET 
Handlová, a. s. 
P. poslanec Daubner smeroval dotaz na finančné vyjadrenie akcií v minulom 
roku. Prednosta MsÚ informoval uvedením, že  začiatkom r. 2018 ELTODO EG,a.s. 
ponúklo mestu 75% akcii, čo vychádza zo vzájomnej zmulvy vo výške 1,0 – 1,2 mil. Eur. 
Primátorka mesta konštatovala, že je na škodu celej záležistosti neodkúpenie akcií 
v minulosti, avšak je známe, že mesto tak ako v súčasnej dobe, ani v minulosti nemalo 
narozpočtované financie na ich odkúpenie. 

 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky. 

 
  
 UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

Oznámenie spoločnosti BCF, s. r. o. o zámere predať svoj akciový podiel v spoločnosti 
KMET Handlová, a.s. 

 
     MsZ NESCHVAĽUJE: 
        Kúpu akciového podielu spoločnosti BCF, s. r. o. v spoločnosti KMET Handlová, a. s. 
 
     HLASOVANIE  :  

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

 
K bodu 7/ 
Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová 
na I. polrok 2019 
Predkladá: písomne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ  
 
Prednosta MsÚ predložil Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová na I. polrok 2019, v ktorom sú okrem dnešného zasadnutia 
naplánované 3 rokovania MsZ: 28.02, 30.05. a 27.06., ktorým predchádzajú zasadnutia 
mestkej rady.  
Pri každom zasadnutí sú uvádzané body rokovania, ktoré budú dopĺňané podľa 
aktuálnej potreby. 
  
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.    
 
UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 

  Návrh Plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová  
  na I. polrok 2019, predložený Ing. Tiborom Kolorédym ,prednostom MsÚ bez výhrad. 

 
MsZ SCHVAĽUJE: 
Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na I. polrok 
2019 v predloženom rozsahu. 
 
 



 

14 

 
HLASOVANIE  :  
ZA              :   všetci z prítomných poslancov t.j.17  
PROTI          :   nikto z prítomných poslancov  
ZDRŽAL SA     :   nikto z prítomných poslancov 
 
K bodu 8/ 

A/ Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti  
za rok 2018 
Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta    

 
Hlavná kontrolórka mesta predložila v súlade s legislatívnymi normami správu 
o kontrolnej činnosti za rok 2018, v rámci ktorej bolo vykonaných 15 kontrol 
vychádzajúcich z Plánu kontrolnej a previerkovej činnosti na rok 2018. 

- Kontrolovanými subjekmi boli: Mestský úrad Handlová,SENIOR CENTRUM 
HANDLOVÁ, n.o., MsK Handlová, Jazmín, n.o. Handlová, ZŠ, Školská, ZŠ, Mierové 
námestie, ZŠ, Morovnianska cesta, MŠ, SNP 

- Kontroly boli zamerané: 
- dodržiavanie platnej legislatívy pri evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností  
a petícii prijatých mestom Handlová za rok 2017, 
- preverenie fyzického a účtovného stavu peňažných prostriedkov v pokladni ku dňu 
kontroly a ich zabezpečenie pred odcudzením v SENIOR CENTRE, n.o.,  
- kontrola poskytovania dotácií športovým klubom v roku 2017, 
- dlhová služba mesta v súvislosti s prijatím návratných zdrojov financovania, 
- výkon inventarizácie mestom Handlová k 31.12.2017 súlad so zákonom č.431/2002 
Z.z. o účtovníctve, 
- použitie a  vyúčtovanie finančných prostriedkov Jazmín, n.o v roku 2017 (dotácií, 
transferov) poskytnutých zakladateľom – Mesto Handlová a využívanie majetku mesta  
v súlade so stanoveným účelom., 
-výkon revízie knižničného fondu k 31.12.2017, súlad so zákonom č. 126/2015  
o knižniciach. 
- dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem a právnych predpisov pri príprave jedál  
v školských jedálňach za obdobie jún, september 2018 

- V prípade kontrolných zistení je potrebné prijať opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov. Dotknuté subjekty boli povinne predložiť opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov v stanovenej lehote, čo nebolo splnené v dvoch prípadoch. 

- Ďalej v rámci komentára informovala aj o ostatnej činnosti, ktorá je zameraná napr. 
vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na príslušný rok, stanovisko k 
záverečnému účtu mesta, predložiť na rokovanie MsZ raz za 6 mesiacov Plán 
kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky, analyzovať a konzultovať 
materiály ekonomického charakteru. 

- V rámci odborného vzdelávania hlavných kontrolórov a následnej koordinácie ich práce, 
sa zúčastňovala na odborných seminároch Pohronskej regionálnej sekcie Združenia 
hlavných kontrolórov 

 
DISKUSIA: 
P. poslankyňu Baranovičovú zaujímali konkrétne zistenia nedostatkov v poskytovaní 
príspevkov v športových kluboch a pri mestskej polícií, ktoré neboli odstránené. Hlavná 
kontrolórka mesta reagovala uvedením, že predkladaná správa je štatistickým 
vyhodnotením minulého roka. Konkrétne obidve správy boli spracované a predložené 
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na zasadnutiach MsZ v príslušnom čase. Výsledky kontrol sa neprekladajú v úplnom 
znení z dôvodu dodržania zákona o ochrane osobných údajov, avšak sú zverejnené na 
stránke mesta. Pre poslanecký sú správy v celom znení k nahliadnutiu v kancelárií 
hlavnej kontrolórky mesta. 
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky.   
 
UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informatívnu správu hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2018, 
predloženú Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou mesta bez výhrad. 

 
B/  Informatívna správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 

Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta    
 
- Hlavná kontrolórka mesta predložila správu o kontrole, ktorá vzišla z požiadavky 

Mestskej rady mesta Handlová, konanej dňa 15.01.2019 na získanie komplexného 
prehľadu dodávateľov elektrickej energie pre mesto Handlová a mestské organizácie. 
Kontrolované obdobie, ceny elektrickej energie a odobraté množstvo elektrickej energie 
jednotlivými subjektmi je päť ročné r. 2014 -2018. 

- Údaje o odobratom množstve elektrickej energie, zaplatených faktúrach za jednotlivé 
roky a vypočítanie ceny za 1 kwh sú uvedené v tabuľke:  
 

 
 

Na základe výsledkov kontroly bolo konštatované, že nie sú výrazné rozdiely ceny za  
1 kWh odobratej elektrickej energie od rôznych dodávateľov, ktoré by mali vplyv na 
hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov na elektrickú energiu. 

 
 DISKUSIA: 
 V rámci diskusie p. poslankyňa Jurkovičová ozrejmila podstatu kontroly, ktorou bolo 

nielen porovnať odobratú elektrickú energiu, ale aj náklady na spotrebovanú elektrickú 
energiu pred rokom 2011 (2010,2009,2008) a po roku 2011, čo bolo vykonané. Chýba 
jej však porovnanie nákladov pred r.2011, a informácia o vykonaní verejného 
obstarávania (VO) na dodávateľa elektrickej energie v daných zariadeniach. Hlavná 
kontrolorka uviedla, že niektoré zariadenia majú a iné nemajú VO. P. poslancovi 
Spevárovi v predloženej správe chýbajú smerodajné údaje zakotvené v zmluvách 

Odberateľ rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 Dodávateľ

množstvo v 

kwh

zaplatená 

suma

cena za 

kWh

množstvo v 

kwh

zaplatená 

suma

cena 

za 

kWh

množstvo v 

kwh

zaplatená 

suma

cena za 

kWh

množstvo v 

kwh

zaplatená 

suma

cena za 

kWh

množstvo v 

kwh

zaplatená 

suma

cena 

za 

kWh

ZŠ, MC 71 358,00 15 447,54 0,22 75 137,00 16 315,87 0,22 74 212,00 16 148,67 0,22 71 460,00 15 111,56 0,21 66 492,00 14 289,76 0,21 BCF

ZŠ, Školská 41 945,00 9 572,90 0,23 43 188,00 9 880,34 0,23 30 561,00 6 711,45 0,22 31 447,00 6 907,26 0,22 34 072,00 7 515,13 0,22 BCF

ZŠ, MN 59 999,00 12 193,07 0,20 64 792,00 13 172,69 0,20 62 446,00 12 978,00 0,21 63 792,00 12 311,10 0,19 64 801,00 12 689,20 0,20 BCF

MŠ, SNP 42 690,00 11 210,80 0,26 43 978,00 10 792,32 0,25 41 160,00 10 386,28 0,25 41 669,00 10 781,85 0,26 40 165,00 10 324,40 0,26 BCF

ZUŠ 9 815,00 2 475,15 0,25 10 251,00 3 143,43 0,31 13 603,00 2 668,64 0,20 12 616,00 2 401,57 0,19 12 920,00 2 588,54 0,20 BCF

SC,n.o. 60 048,00 14 025,23 0,23 84 396,00 17 875,93 0,21 83 728,00 17 557,03 0,21 82 292,00 17 279,08 0,21 82 420,00 17 650,79 0,21 BCF

Asterion,n.o. 38 128,00 8 187,11 0,21 38 287,00 8 263,92 0,22 99 140,00 18 911,71 0,19 104 221,00 18 903,41 0,18 95 729,00 17 636,26 0,18 SSE

Jazmín,n.o. 28 785,00 6 402,43 0,22 31 513,00 7 026,84 0,22 30 190,00 5 969,19 0,20 34 133,00 7 390,02 0,22 32 299,00 6 497,26 0,20 SSE

Plaváreň 276 624,00 50 931,31 0,18 285 886,00 45 572,46 0,16 267 085,00 41 909,00 0,16 301 534,00 46 571,31 0,15 3 503,00 1 213,37 0,35 BCF

Dom kultúry 44 040,00 9 490,32 0,22 41 096,00 8 944,77 0,22 51 657,00 11 082,81 0,21 53 666,00 11 811,77 0,22 56 043,00 11 972,11 0,21 SSE

MsBP, s.r.o. 62 955,00 16 199,51 0,26 62 754,00 15 113,10 0,24 58 660,00 13 771,30 0,23 54 328,00 13 539,00 0,25 51 546,00 13 226,00 0,26 BCF

Hater, s.r.o. 18 869,00 3 884,53 0,17 25 576,00 4 793,81 0,19 24 279,00 4 896,49 0,20 22 689,00 4 115,51 0,18 19 886,00 3 628,76 0,18 Magna

MsÚ 183 599,00 45 309,52 0,25 227 589,00 42 891,99 0,19 237 146,00 30 179,75 0,13 252 186,00 34 974,88 0,14 245 758,00 35 895,52 0,15 BCF
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o dodávke elektrickej energie v jednotlivých organizáciách, navrhol vytvoriť komisiu, 
ktorá sa bude zaoberať kontrolou predmetných zmlúv. 
 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky.   
  
UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
Informatívnu správu hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách bez výhrad. 
 
 
K bodu 9/ 
Rôzne 

A/     Problematika Plavárne v súvislosti s právnou analýzou, časovou postupnosťou 
rekonštrukcie a spôsobom ďalšieho prevádzkovania   
Predkladá: ústne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 

 
Úvodom tohto bodu primátorka mesta informovala o kompletizovaní materiálov  
k predmetnej problematike ( odd. výstavby, ekonomické odd., verejné obstarávanie )  
a o žiadosti o informácie doručené mestu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie 
(ÚVO), kde bol podaný podnet. Uskutočnilo sa stretnutie s riaditeľom ÚVO, kde bolo 
deklarované, že v priebehu niekoľkých týždňou začnú s kontrolou.  
Ďalej zo  strany primátorky mesta bolo uvedené, že zisťovali náležitosti v súvislosti 
s Koncesnou zmluvou, resp. proces pred jej uzavretím s informáciou o chybajúcom 
stanovisku  Ministerstva financii SR v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách (takéto 
stanovisko by malo byť súčasťou aj každého ďalšieho dodatku k zmluve). Dôležitou  
informáciou, ktorá nie je k dispozícii je spôsob prevádzkovania plavárne a kúpaliska. 
V zmysle zmluvy je koncesionár povinný prevádzkovať plaváreň a kúpalisko alebo tretia 
strana, ale až po odsúhlasení mesta (takýto návrh mesto neobdržalo). Ďalšou dôležitou 
skutočnosťou v zmysle Koncesnej zmluvy je zúčastňovať sa na kontrolných dňoch, čo 
nie vždy bolo umožnené zástupcom mesta. Po komunikácií s investorom sa  poverení 
zamestnanci mesta budú zúčastňovať na kontrolných dňoch. 
Vedúci odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy bol požiadaný o vysvetlenie stavebno 
technickej stránky v súvislosti s rekonštrukciou plavárne, ktorý úvodom komentára 
priblížil celkovu genézu rekonštrukcie. Informoval, že od januára t.r. sa zúčastňuje 
kontrolných dní (každá streda o 9,00 hod.). Väčšina prác prebieha v objektoch krytej 
plavárne s konštatovaním, že búracie práce sú v zmysle projektovej dokumentácie, je 
začatá stavebná pripravenosť pre dodávky a technológie bazénov, v interiéry sú 
zrealizované nové priečky a montáž hrubých rozvodov inžinierskych sietí. Ďalej dal do 
pozornosti informáciu o schválení záverečnej správy geotermálneho vrtu ( koncom 
minuléhor roku), v ktorej konštatujú porovnateľnosť výsledkov skúšok so záverečnou 
správou z roku 2010. V rámci tejto správy bolo zistené, že voda ochladla o 2 stupne ( 
35,5 stupňa), výdatnosť vody ostala v požadovanej hodnote. Podrobná analýza vody z 
vrtu preukázala zloženie vody, ktoré bude technologický náročné na úpravu pre použitie 
v bazénoch a bude predmetom posudzovanie vhodnosti. 

. 
 DISKUSIA: 
 V rámci tohto bodu prebehla rozsiahla diskusia, v  ktorej odzneli informácie a poznatky 

poslancov MsZ  bývalého volebného obdobia, takžieť poznatky primátorky mesta, ktoré 
vyplynuli zo stretnutia na ÚVO a  informácia o plánovanom stretnutí s p. Karom 
začiatkom 2/2019. 
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 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky.   
 

 UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
   MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Informácie o problematike Plavárne v súvislosti s právnou analýzou, časovou 

postupnosťou rekonštrukcie a spôsobom ďalšieho prevádzkovania, predložené  
 Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta a Ing. Jozefom Čaplárom, ved. odd. 

výstavby MsÚ.   
 

B/ Informácia o aktuálnom stave na Mestskej polícií mesta Handlová 
       Predkladá: ústne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta  

 
 Primátorka mesta informovala o aktuálnej situácii na Mestskej policií (MsP), kde sú 

dlhodobo narušené vzťahy medzi náčelníkom a príslušníkmi MsP, čo má vplyv na 
činnosť a klímu MsP. Na základe preštudovania materiálov z inšpektorátu práce, 
podnetov, výsledkov kontroly, osobných stretnutí oboch strán, ako aj neplnenia si 
povinnosti náčelníka MsP dospela k rozhodnutiu radikálne riešiť danú situáciu. 

 
 DISKUSIA: 
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.  
 
 UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
 BERIE NA VEDOMIE: 
  Aktuálne informácie a zistenia o problematickej situácií na Mestskej polícií mesta 

Handlová, predložené Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta.   
 

B/a   Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície mesta Handlová a informácia  
 o poverení vedením Mestskej polície mesta Handlová 

 Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 

 Ná základe informácií uvedených v predchádzajúcom bode rokovania primátorka mesta 
predložila návrh na odvolanie náčelníka MsP k 29.01.2019, ktorý ostáva 
v pracovnoprávnom pomere a predložila návrh na poverenie vedením Mestskej polície 
p. Marcela Jánošíka dňom 29.01.2019, do dňa vymenovania náčelníka Mestskej polície 
mesta Handlová. 

 
 DISKUSIA: 
 V ramci diskusie p. poslanec Uríček informoval o obdržaní listu MsP v r. 2018, na 

základe ktorého nevie zhodnotiť situáciu na MsÚ. Navrhol, preložiť predmetný bod na 
prerokovanie v mesiaci február, vyvolať strernutie s náčelníkom MsP a aj s jednotlívymi 
príslušnikmi MsP z dôvodu prehodnotenia, príp.ozrejmenia niektorých skutočností. 
Primátorka mesta reagovala uvedením, že niektoré veci je ťažko posúdiť. Konštatovala, 
že podnikla viacero krokov, aby čo najobjektívnejšie zhodnotila celú situáciu, niekoľko 
krát sa stretla s náčelníkom aj jednotlivo s príslušníkmii MsP.  

 Ďalej prebehla rozsiahla diskusia z radov poslancov doplnená diskusnými príspevkmi 
príslušníkov MsP. 

 
 Zo strany prítomných neodznela k predloženému návrhu žiadna ďalšia pripomienka. 
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 UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Poslanecký návrh p. Martina Uríčeka stiahnuť predmetný bod z rokovania a opätovne 

sa ním zaoberať po objasnení určitých skutočností na zasadnutí MsZ 2/2019. 
 

 MsZ NESCHVAĽUJE: 
 Poslanecký návrh p. Martina Uríčeka stiahnuť predmetný bod z rokovania a opätovne 

sa ním zaoberať po objasnení určitých skutočností na zasadnutí MsZ 2/2019. 
 
 HLASOVANIE  :  
 ZA              :   7 z prítomných poslancov t.j.17  
 PROTI          :   9 z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA     :   1( Mgr. Hromádková ) z prítomných poslancov 
 
 UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Návrh Mgr. Silvii Grúberovej, primátorky mesta na odvolanie p. Milana Pepicha  z 

funkcie náčelníka Mestskej polície mesta Handlová dňom 29.01.2019. 
 
 MsZ ODVOLÁVA: 
 Dňom 29.01.2019 p .Milana Pepicha z funkcie náčelníka Mestskej polície mesta 

Handlová, Námestie baníkov 8, 972 51 Handlová podľa § 2 ods.3 zákona č.564/1991 
Zb. o obecnom zriadení . 

 
 MsZ BERIE NA VEDOMIE: 
 Poverenie p. Marcela Jánošíka vedením  Mestskej polície mesta Handlová, Námestie 

baníkov 8, 972 51 Handlová dňom 29.01.2019, do dňa vymenovania náčelníka 
Mestskej polície mesta Handlová Mestským zastupiteľstvom mesta Handlová. 

 
 HLASOVANIE  :  
 ZA              :   11 z prítomných poslancov t.j.17  
 PROTI          :   nikto z prítomných poslancov  
 ZDRŽAL SA     :   6 z prítomných poslancov 
  

C/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb prezidenta SR v 
roku2019 

        Predkladá: ústne – Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ  
 

Prednosta MsÚ informoval o vyhlásení Volieb prezidenta SR v roku 2019, I. kolo  
na deň 16.03.2019 a II. kolo na deň 30.03.2019 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod. 
Primátorkou mesta bol menovaný štáb organizačno technického zabezpečenia volieb. 
Dal do pozornosti zmenu volebných okrskov, konkretne troch z elokovaného 
pracoviska MŠ MC sú preložené na ZŠ MC. Taktiež boli menované zapisovateľky 
a zapisovatelia OVK. V rámci Harmonogramu organizačno - tecnického zabezpečenia 
vymenoval splnené úlohy a termíny na najbližšie obdobie.  

 
  
 
  



 

19 

 
 DISKUSIA: 
 Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.      
 
 UZNESENIE MsZ 29.01.2019: 
   MsZ BERIE NA VEDOMIE:  

Informácie o orgnizačno – technickom zabezpečení volieb prezidenta SR v roku 2019,   
predložené Ing. Tiborom Kolorédym, prednostom MsÚ. 

 
D/ Informácia o aktuálnom stave plnenia zámeru budovania obchodného centra na 

Morovniansom sídlisku Handlová 
Predkladá: ústne –  Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby,ÚP, OŽP a dopravy 
 
Vedúci odd. výstavby predložil informácie o aktuálnom stave plnenia zámeru  
obchodného centra (OC) na Morovniansom sídlisku Handlová doplnené 
odprezentovaním vizualizácie centra a plánované dopravné riešenie, ktoré je v štádiu 
rokovaní z dôvodu plynulosti cestnej premávky. 
V roku 2017 bol poslaneckému zberu predložený predbežný Harmonogram prác  
na výstavbu OC. V mesiaci 3/2018 a následne 7/2018 bola predložená geologická 
správa, ktorá podrobne posúdila záujmové územie a potvrdila nepriaznivý stav, čo sa 
týka geológie a tektoniky daného územia. V rámci predmetného územia je 1/3 v zosuve, 
či už aktívnom alebo pasívnom, zruba na 1/3 sa nachádza naváška stavebného 
materiálu a stavebnej sute. V 1/3 skôr na východnom okraji  
sú pozostatky divokého flišu s velkými balvanmi.Celé územie je presondované  
so zriadenín 4 priečných a 2 pozdĺžnych geologických profilov s preukázanim sanovať 
predmetné územie. Relief pozemku vykazuje 20 metrové prevýšenie, preto je 
navrhované vykonať terenné úpravy a stabilizáciu celého územia, ktoré bolo vyčíslené 
cca na 2 mil. EUR. 
V rámci budovania križovatky je investorom navrhované riešenie na ul. Prievidzská, 
Okružná a Morovnianska cesta s predpokladom 150 parkovacích miest pre klientov.  
Na poslednom rokovaní s investorom bol dohodnutý termín stretnutia za účasti 
primátorky mesta na 22.02.2019, kde poskytne podrobnejšie postupy, a súčinnosť 
s mestom aj v rámci navrhovanej križovatky spôsobujúcej komplikáciu z dôvodu,  
že na Morovnianskom sídlisku býva zhruba 5 -6 tis. obyvateľov, zaťaženosť dopravou 
nariastie zhruba o 3 tis. návštevníkov OC, čo sposobí enormné prehustenie dopravy.  
Na základe predpokladov je navrhovaný odbočovací pruh a pripajajúci pruh  
na Prievidzskej ulici, čo bude predmetom rokovaní príslušných inštitúcií. 
Záverom komentára konštatoval v zmysle Harmonogramu prác, že investor je v ročnom 
sklze, v tomto roku malo byť vydané stavebné a kolaudačné rozhodnuie. V súčasnej 
dobe sú zahájené práce na posudzovanie vplyvov na  životné prostredie. 
 
DISKUSIA: 
Zo strany prítomných neodzneli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.   
 
UZNESENIE MsZ 29.01. 2019: 
MR BERIE NA VEDOMIE: 
Aktuálne informácie o stave plnenia zámeru budovania obchodného centra na 
Morovnianskej ceste Handlová, predložené Ing. Jozefom Čaplárom, ved. odd. výstavby 
MsÚ. 
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K bodu 10/ 
Diskusia 
V rámci diskusie vystúpil p. poslanec Uríček, ktorého zaujímali kompetencie 
viceprimátora mesta, ktorým boli následne prečítané ( Poverenie primátorky mesta, 
príloha zápisu). Z radov občanov vystúpil p. Smorek s požiadavkou v rámci programu 
MsZ preložiť bod Diskusia na začiatok rokovania a v ďalšom svojom vystúpení apeloval 
na vedenie mesta, poslanecký zbor, aby podnikli určité kroky  pokiaľ im nie je 
ľahostajné zatvorenie gymnázia v Handlovej. K predmetnej problematike sa rozpútala 
rozsiahla diskusia z radov poslancov MsZ,  vystúpila riaditeľka RTV Prievidza, a.s., ako 
aj občania mesta. 
P. Nguyen úvodom komentára poďakovala za očistenie chodníkov od Dimitrovovej ulice 
po Údernickej ulici dole kopcom do mesta, reagovala na spomínané skutočnosti, ako 
obchodné centrum, rekonštrukcia plavárne a kúpaliska, problematika MsP. 

 
V rámci tohto bodu neodznel žiadny ďalší diskusný príspevok. 
 
K bodu 11/ 

   Interpelácia 
  Primátorka mesta konštatovala, že nebola doručená žiadna interpelácia. 

 
   K bodu 12/ 
  Záver 

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

 za účasť. 
 

 
                                                                        

 
     Mgr. Silvia Grúberová     
           primátorka mesta 

                 (podpísala dňa  21.02. 2019) 
 
 
 

 
Zástupca primátorky mesta  : Ing. Radoslav Iždinský 
                (podpísal dňa 20.02.2019) 
 

 
 

   
 

Ing. Tibor Kolorédy 
Prednosta MsÚ                            : (podpísal dňa 18.02.2019) 
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Overovateľ                                   :  Jaroslav Daubner 
       (overil dňa 19.02.2019) 

 
 
 
 
 

  
Overovateľ             :   Ing. Blažej Litva 

                                                                           (overil dňa 19.02.2019) 
 

 
 
 
 

 
Zapísala, dňa        :            Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu, 29.01.2019  
Spracované dňa        :            08.02.2019  


