Tlačová správa Handlová 30.1.2019
Handlovské zastupiteľstvo on-line
Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) vo volebnom období
2018-2022 sa konalo v utorok 29.1.2019. Rokovanie otvorila primátorka mesta Silvia Grúberová.
V úvode boli prítomní informovaní, že sa historicky po prvýkrát rokovanie handlovských poslancov vysiela on-line
na YouTube kanáli regionálnej televízie Prievidza RTV PD. Poslanci odsúhlasili členov stálych komisií pri MsZ,
zástupcov správnych a dozorných rád mestských neziskových organizácií, oboznámili sa s problematikou
plavárne v súvislosti so spôsobom ďalšieho prevádzkovania, boli informovaní o priebehu príprav výstavby
nákupného centra. Nastali personálne zmeny v Mestskej polícii v Handlovej. Vo štvorhodinovom rokovaní
vystúpilo viacero obyvateľov.
V súlade s rokovacím poriadkom stálych komisií MsZ mesta Handlová boli verejným hlasovaním schválení
členovia a zapisovatelia siedmych komisií MsZ mesta Handlová na roky 2018 – 2022. Šesť komisií má trinásť
členov a jedna šesť. Zoznam komisií a ich zloženie nájdete na webovom sídle mesta www.handlova.sk a v závere
správy.
V súlade so zákonom o obecnom zriadení, platných štatútov a zakladacích listín neziskových organizácií, a na
základe skončení mandátov poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia boli schválené dozorné
a správne rady mestských organizácií, resp. v organizáciách, kde má mesto Handlová majetkový podiel. Na
funkčné obdobie rokov 2019 -2023 za členov Správnej rady Senior centrum Handlová, n.o. boli schválení
Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Rudolf Podoba, poslanec MsZ mesta Handlová, PhDr. Veronika
Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ. Do dozornej rady boli schválení Ing. Radoslav Iždinský, zástupca
primátorky mesta, Ing. Vladimír Buzalka a Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ. V Správnej
rade Jazmín n.o. boli ustanovení Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta a poslanci MsZ Danica
Baranovičová, Lina Gregor, Dušan Klas, Marcela Šimonová. Za nových zástupcov v Dozornej rade Jazmín n.o.
boli schválení: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta, Bc. Alžbeta Orthová, poslankyňa MsZ mesta
Handlová a Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ.
Poslanci zvolili Správnu radu ASTERION, n.o. na funkčné obdobie rokov 2019-2023 v zložení: Ing. Radoslav
Iždinský, zástupca primátorky mesta, poslanci MsZ Handlová Mgr. Tomáš Arvay, Jaroslav Daubner, Ing. Blažej
Litva a Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ. Do Dozornej rady ASTERION, n. o. na funkčné obdobie rokov 2019
-2023 boli schválení: Ing. Iveta Jurkovičová, poslankyňa MsZ mesta Handlová, Ing. Peter Mendel, vedúci
ekonomického oddelenia MsÚ a Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a marketingu MsÚ. Do Správnej rady
spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. bol za mesto delegovaný ako člen Ing. Peter Mendel,
vedúci ekonomického odd. MsÚ.
Obecná školská rada je orgán školskej samosprávy a jej zriaďovanie, pôsobnosť a úlohy sú stanovené
zákonom č. 596/2003 Z. z. Členmi obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení
zástupcovia z rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta a dvaja delegovaní zástupcovia mesta. Poslanci schválili delegovanie zástupcov
mesta do Obecnej školskej rady v Handlovej na funkčné obdobie 2019-2023 Jaroslava Daubnera a Mgr. Jozefa
Juríčeka.
Poslanci schválili zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
pomerne vo výške 12,5 % - ného obchodného podielu mesta Handlová, čo predstavuje čiastku 2 500 Eur. Po
schválení valným zhromaždením spoločnosti bude táto čiastka zapracovaná do najbližšej úpravy rozpočtu mesta
v roku 2019.
Kúpu akciového podielu spoločnosti BCF, s. r. o. v spoločnosti KMET Handlová, a. s., ktorú spoločnosť ponúkla
za čiastku 5 500 000 Eur mestu, poslanci neschválili.
Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Dana Bedušová, predložila informatívnu správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Spolu vykonala pätnásť kontrol v ôsmych mestských organizáciách a konštatovala, že príslušné právne predpisy
neboli vždy účinne a správne aplikované do efektívneho riadenia kontrolovaných subjektov. Dala do pozornosti
potrebu priebežného vzdelávania zamestnancov a potvrdila, že permanentná a systematická kontrolná činnosť
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účinne vplýva na kvalitu práce kontrolovaných subjektov. Cieľom tohtoročnej kontroly bolo preveriť dodávky
elektrickej energie pre mesto Handlová a mestské organizácie za obdobie 5 rokov. Podľa jej výroku možno
konštatovať, že nie sú výrazné rozdiely ceny za 1 kWh odobratej elektrickej energie od rôznych dodávateľov.
Problematiku „Plavárne a kúpaliska“ v súvislosti s právnou analýzou, časovou postupnosťou rekonštrukcie a
spôsobom ďalšieho prevádzkovania sprevádzala rozsiahla diskusia. Primátorka mesta informovala o
kompletizovaní materiálov k spisu, nakoľko sú roztrúsené po úrade a tiež o žiadosti o informácie doručené mestu
v priebehu minulého roka zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, kde bol podaný podnet. Po komunikácii
s investorom sa zamestnanci mesta budú zúčastňovať na kontrolných dňoch. Podrobná analýza vody z Vrtu RH1
– Jozef z minulého roka preukázala zloženie vody, ktoré bude technologicky náročné na úpravu pre použitie
v bazénoch. Pôvodný zámer bol využitie vody z vrtu v pomere 50 %, ostatná voda z verejného zdroja. Tento pomer
sa bude prehodnocovať po predložení nákladov na technológiu úpravy vody.
Primátorka mesta po oboznámení sa so situáciou v Mestskej polícii Handlová predložila návrh na odvolanie
súčasného náčelníka mestskej polície Ing. Milana Pepicha k 29.1.2019, pričom pracovnoprávny vzťah mu ostáva
zachovaný. Poslanci odvolanie po diskusii schválili a od tohto dňa poverili vedením Mestskej polície do dňa
vymenovania náčelníka Mestskej polície mesta Handlová MsZ pána Marcela Jánošíka.
Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb prezidenta SR 2019 odznela z úst Ing. Tibora
Kolorédyho, prednostu MsÚ. Dal do pozornosti zmenu vo volebných okrskoch. Tri volebné okrsky, ktoré boli v
budove elokovaného pracoviska materskej školy Morovnianska cesta sú preložené do budovy Základnej školy
Morovnianska cesta. Informácie k voľbám mesto zverejňuje na webovom sídle mesta a úradnej tabuli.
V informácii o aktuálnom stave plnenia zámeru budovania obchodného centra na Morovnianskom sídlisku
bola prítomným prezentovaná vizualizácia centra a plánované dopravné riešenie, ktoré je stále v štádiu rokovaní
z dôvodu plynulosti cestnej premávky. Predbežné náklady na stabilizovanie tohto územia vyčíslil investor na
sumu viac ako 2 mil. Eur.
Podľa schváleného plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na 1. polrok
2019 sa handlovský poslanecký zbor zíde 28. februára, 30. mája a 27. júna 2019.
Aktualizácia správy 31.1.2019: Najvyššia on-line sledovanosť počas rokovania dňa 29.1.2019 bola 136 divákov.
K 31.1.2019 má rokovanie poslancov viac ako 2000 vzhliadnutí. Rokovanie MsZ je dostupné na:
https://www.youtube.com/watch?v=8Dp8JMsHY-0.
Zoznam stálych komisií pri MsZ mesta Handlová a ich členov volebné obdobie 2018-2022 (uvádzame bez titulov)
Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov: predseda Ján Spevár, 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, zapisovateľky: Marta Kollárová, Simona
Mihalusová.
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, predseda Arpád Koszta, Lina Gregor, Blažej Litva,
Radoslav Ciglan, Michal Hoos, Patrik Juríček, Dušan Klas, Ivan Makovinský, Radko Marget, Juraj Medera, Rastislav Nemec,
Kristián Riška, Deana Šťupáková, zapisovateľ: Vladimír Holúbek.
Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku: predsedníčka Alžbeta Orthová, členovia: Lucia Jonásová,
Jozef Stopka, Erika Budovičová, Alica Buzalková, Peter Dudáš, Iveta Hlobíková, Viera Mrázová, Emília Nyitraiová, Milan Pepich,
Mária Róžová, Milan Sýkora, Jozef Šafárik, zapisovateľka: Zuzana Šaláteková
Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou: predsedníčka Danica Baranovičová, členovia: Jozef Juríček, Marcela
Šimonová, Monika Galbavá, Stanislav Ivanič, Ingrida Jašková Janáková, Mária Maňáková, Anna Neubauerová, Branislav
Ondruška, Eva Paráková, Darina Plavcová, Vlasta Reisová, Jana Valúchová, zapsiovatľka: Jaroslava Maslíková.
Komisia športu: predseda: Martin Uríček, členovia: Tomáš Arvay, Jozef Juríček, Eduard Straka, Ivana Benkeová, Ján Beránek,
Ľubomír Blaho, Milan Geleta, Andrej Harák, Peter Košičár, Mária Kotríková, Marek Radovský, zapisovateľka: Paulína Deliová.
Komisia kultúry a cestovného ruchu: predseda Tomáš Arvay, členovia: Lina Gregor, Róbert Burgan, Paulína Deliová, Michal
Hertlík, Vladislav Horváth, Adam Jakubík, Jozef Javúrek, Vladimír Krč, Ingrid Marková, Jana Paulínyová, Jozef Pavelka, Jarmila
Žišková, zapisovateľ: Martin Podoba.
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta (zvolená na ustanovujúcom MsZ 10. 12.
2018). predseda: Jaroslav Daubner, Lina Gregor, Dušan Klas, Arpád Koszta, Alžbeta Orthová, Eduard Straka, zapisovateľka:
Jana Grenčíková
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