PLÁN ZASADNUTÍ
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová
na I. polrok r. 2019
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov bude zasadnutia Mestskej
rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová zvolávať primátorka mesta v nižšie uvedených termínoch a v zmysle
Rokovacieho poriadku Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová s nasledovným organizačným
zabezpečením:

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
MESTSKÁ RADA
ZASADNUTÍ MR a MsZ V MESIACI
JANUÁR 2019
Termín zasadnutia
15. 01. 2019 (utorok)
Pre materiály (poslanci)
Odovzdať materiály (predkladatelia)
Odoslanie pozvánky
Odoslanie návrhu pozvánky

10. 01. 2019 (štvrtok)
09. 01. 2019 (streda)
28. 12. 2018 (piatok)
19. 12. 2018 (streda)

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

29. 01. 2019 (utorok)
25. 01. 2019 (piatok)
24. 01. 2019 (štvrtok)
16. 01. 2019 (streda, po MR)

PROGRAM:
❖ Návrh na voľbu členov a zapisovateľov stálych Komisií mestského zastupiteľstva mesta Handlová
(uskutoční sa verejné hlasovanie – Čl. 3 ods. 4 Volebného poriadku)
Predkladá: primátorka mesta,
❖ Návrh na voľbu členov správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Senior centrum Handlová,
Jazmín, n. o. a Asterion , n. o. na funkčné obdobie 4 rokov
Predkladá: primátorka mesta
❖ Delegovanie zástupcov mesta do obecnej školskej rady na funkčné obdobie 2019 – 2023
Predkladajú: primátorka mesta, vedúca Školského úradu
❖ 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.
Predkladajú: primátorka mesta, ved. ekonomického odd. MsÚ, riaditeľka RTV Prievidza, s. r. o.
❖ Stanovisko mesta k zámeru spoločnosti BCF, s.r.o. predať akciový podiel v spol. KMET Handlová, a. s.
Predkladajú: primátorka mesta, ved. ekonomického odd. MsÚ
❖ Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2018
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
MESTSKÁ RADA
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
ZASADNUTÍ MR a MsZ V MESIACI
FEBRUÁR 2019
Termín zasadnutia
12. 02. 2019 (utorok)

Pre materiály (poslanci)
Odovzdať materiály (predkladatelia)
Odoslanie pozvánky
Odoslanie návrhu pozvánky

08. 02. 2019 (piatok)
07. 02. 2019 (štvrtok)
28. 01. 2019 (pondelok)
25. 01. 2019 (piatok)

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

28. 02. 2019 (štvrtok)
22. 02. 2019 (piatok)
21. 02. 2019 (štvrtok)
13. 02. 2019 (streda, po MR)

PROGRAM:
❖ Nakladanie s majetkom mesta
Predkladajú: primátorka mesta, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
❖ Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová na funkčné obdobie 2016 – 2020.
Predkladajú: primátorka mesta, ved. Školského úradu
❖ Návrh na schválenie členov do valného zhromaždenia mestských obchodných spoločností HATERHANDLOVÁ, s. r. o. a Mestský bytový podnik Handlová, s. r. o.
Predkladá: primátorka mesta,
❖ Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019
Predkladá: primátorka mesta, vedúci ekonomického odd. MsÚ
❖ Doplnok 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: primátorka mesta, vedúci ekonomického odd. MsÚ
❖ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Podpora a rozvoj služieb
starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová“
Predkladá: odd. reg. rozvoja a strategického plánovanie MsÚ
❖ Informatívna správa o projektoch za rok 2018
Predkladá : odd. regionálneho rozvoja
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Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Handlovej za rok 2018
Predkladá: náčelník Mestskej polície
❖ Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2018
Predkúladá: predseda OŠR

MESTSKÁ RADA

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
ZASADNUTÍ MR a MsZ V MESIACI
MÁJ 2019
Termín zasadnutia

14. 05. 2019 (utorok)

30. 05. 2019 (štvrtok)

Pre materiály (poslanci)
Odovzdať materiály (predkladatelia)
Odoslanie pozvánky
Odoslanie návrhu pozvánky

10. 05. 2019 (piatok)
09. 05. 2019 (štvrtok)
29. 04. 2019 (pondelok)
26. 04. 2019 (piatok)

24. 05. 2019 (piatok)
23. 05. 2019 (štvrtok)
15. 05. 2019 (streda, po MR)

PROGRAM:
❖ Nakladanie s majetkom mesta
Predkladajú: primátorka mesta, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
❖ Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2019/2020
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová
Predkladá: ved. Školského úradu
❖ Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií ( DK, MsK, Plaváreň ) za rok 2018
Predkladajú: riaditelia príspevkových organizácií
A/ Dom kultúry B/ Mestská knižnica C/ Plaváreň mesta
❖ Správa o aktuálnom stave vybraných pohľadávok a záväzkov mesta k 31.12.2018
Predkladá:, ved. ekonomického odd.
❖ Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2018, Záverečný účet mesta Handlová
za rok 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
Predkladá: ved. ekonomického odd., hlavná kontrolórka mesta
❖ Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2019
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
❖ Návrh na prolongáciu kontokorentného úveru
Predkladá: primátorka mesta, vedúci ekonomického odd. MsÚ

MESTSKÁ RADA

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
ZASADNUTÍ MR a MsZ V MESIACI
JÚN 2019
Termín zasadnutia

11. 06. 2019 (utorok)

27. 06. 2019 (štvrtok)

Pre materiály (poslanci)
Odovzdať materiály (predkladatelia)
Odoslanie pozvánky
Odoslanie návrhu pozvánky

07. 06. 2019 (piatok)
06. 06. 2019 (streda)
27 .05. 2019 (pondelok)
24. 05. 2019 (piatok)

21. 06. 2019 (piatok)
20. 06. 2019 (štvrtok)
12. 06. 2019 (streda, po MR)

PROGRAM:
❖ Nakladanie s majetkom mesta
Predkladajú: primátorka mesta, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
❖ Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová (Asterion, n.o., Jazmín,
n.o., SC, n.o. ) za rok 2018
Predkladajú: riaditelia neziskových organizácií
A/ Asterion, n.o. B/ Jazmín, n.o. C /SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
❖ Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločnosti za rok 2018
Predkladajú: konatelia spoločnosti
A/ HATER Handlová, s.r.o., B/ MsBP Handlová, s.r.o.
❖ Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2018
Predkladá: prednosta MsÚ
❖ Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2018
Predkladá: primátorka mesta, vedúci ekonomického odd. MsÚ
Schválený program rokovaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová sa bude dopĺňať podľa
aktuálnych potrieb mesta Handlová.
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Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na I. polrok 2019 bol:
1. prerokovaný Mestskou radou dňa 15. 01. 2019
2. zverejnený na pripomienkovanie v meste obvyklým spôsobom od 22. 01. 2019.
3. schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Handlová dňa 29.01.2019 uznesením č. 63

Spracovali

:

V Handlovej

:

Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ,
Sekretariát primátorky mesta a zástupcu primátorky mesta
22. 01. 2019
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