MESTO HANDLOVÁ
Nám. baníkov 7 Handlová 97251

Materiál z rokovania orgánu:
Mestské zastupiteľstvo
14. riadne zasadnutie, dňa 25.06.2020 o 14:00

4.
NÁVRH NA ZALOŽENIE NEZISKOVEJ
ORGANIZÁCIE HANDLOVSKÉ LESY, N.O.,
POSKYTUJÚCEJ VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ
SLUŽBY TÝKAJÚCE SA TVORBY A OCHRANY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Predkladateľ:
písomne - Ing. Radoslav
Iždinský, zástupca
primátorky mesta, JUDr.
Barbora Kútna, právne
oddelenie

Materiál obsahuje:
- Zápis z rokovania
- Prílohy:
*  Dovodova-sprava_HL_MsZ.docx
*  Statut-Handlovske-lesy-_final-_MsZ.docx
*  Zakladacia-listina-Handlovskelesy_final_MsZ.rtf

ZÁPIS Z ROKOVANIA:
Viceprimátor mesta predložil návrh na založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. so
zámerom poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a
ochrany zdravia obyvateľstva,poskytovať služby na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti,zveľaďovať a zhodnocovať majetok mesta a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať, konkrétne majetok.
Forma neziskovej organizácie má niekoľko výhod: riadi sa princípom verejnoprospešnosti rovnako
ako samospráva, prijíma dary a granty, má neziskový princíp, celá činnosť, hospodárenie,
nakladanie s majetkom podliehalo viacstupňovému riadeniu a kontrole, tj. okrem svojich orgánov
správna rada, riaditeľ, dozorná rada, sú to aj mestské zastupiteľstvo a kontrolór mesta.
Založenie neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o. má dopad na rozpočet mesta vo výške
peňažného vkladu mesta- 500,- EUR.
Právo rozhodnúť o založení neziskovej organizácie má mestské zastupiteľstvo, ktoré o tom
rozhodne uznesením a zároveň aj rozhodne o schválení zástupcov obce do orgánov takejto
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neziskovej organizácie.
Handlovské lesy, n.o. bude slúžiť ako nástroj na čerpanie eurofondov.
Poslanec Stopka –výmera, dary a dobrovolľníctvoJUDr. Kútna - §8 – dobrovoľníctvo vychchádza z § 406 o dobrovoľníctvo..
Primátorka mesta - keď sa schváli , bude registrácia..... prehrať
Poslanec Spevár – funkčné obdobie 4 rokov by znížil na kratšie obdobie s vyhodnotením činnosti.
JUDr. Kútna - 4 roky je štandardná doba a je stanovená aj pri ostatných n.o.
Primátorka mesta – pokiaľ sa niekto nezúčastní komisie, stretnutia....
Pokiaľ ide o návrh do
orgánov SR a DR, bol zaslaný mail ohľadom členstva. O činnosti n.o. sa môžete kedykoľvek
informovať.
Svoje pripomienky treba dať skôr, podpredseda Buzalka komunikoval s právničkou.
Poslankyňa Barannovičová (smerovala svoj diskusný príspevok smerom k poslancovi Spevárovi) predmetný návrh bol zaslaný na spripomienkovanie a taktiež bol zaslaný mail ohľadom členstva v
orgánoch n.o. (SR, DR).
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