Tlačová správa Handlová, 30.4.2019
Dali zelenú „jasliam“
Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) vo volebnom období
2018-2022 sa konalo vo štvrtok 25. apríla 2019. Rokovanie otvorila primátorka mesta Silvia
Grúberová. Poslanci schvaľovali nakladanie s majetkom mesta, v rámci sociálnych služieb zámer
vybudovania „jaslí“, boli prerokované zmeny rozpočtu, hlavná kontrolórka predložila správu
o vykonaných kontrolách a odzneli informácie o Voľbách prezidenta SR aj o priebehu príprav na májové
Voľby do Európskeho parlamentu. Témou rokovania bolo i webové sídlo mesta.
Mesto Handlová sa rozhodlo reagovať na výzvu a využiť možnosť výstavby, dostavby, resp.
rekonštrukcie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré skôr poznáme pod
názvom „jasle“. Projektovou podmienkou je o.i. schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu, ktoré je v tomto prípade vo výške 20 701,93 eur z celkových
oprávnených výdavkov projektu. Jasle by mali byť vybudované v blízkosti SENIOR CENTRA
HANDLOVÁ, n.o. Silvia Grúberová, primátorka mesta: „Ja sa veľmi teším tomu, že mestské
zastupiteľstvo dalo projektu zelenú a všetci poslanci boli jednohlasne za, lebo všetci mi tu v meste si
uvedomujeme, že sa nám rodí generácia nových detí a mesto vlastne túto službu dlhodobo
neposkytuje. Súkromné jasličky, ktoré boli, už nefungujú a mi cítime veľký záujem. Výzva rieši iba
kapacitu 15 detí, čo bude ďalej, uvidíme“, uviedla primátorka. Podľa Veroniky Cagáňovej, vedúcej
sociálneho oddelenia MsÚ: „Lokalita bola v podstate vytipovaná takmer hneď. Sme presvedčení, že
vzájomné pôsobenie týchto dvoch cieľových skupín bude len obohatením či jednej, alebo druhej.
Prítomnosť detí, verím tomu, že povzbudí a prinesie ešte veľmi veľa pekného do života starších ľudí
a naopak.“
Poslanci si vypočuli informáciu o tretej zmene rozpočtu a schválili jeho štvrtú. Peter Mendel, vedúci
ekonomického oddelenie MsÚ: „Tretia úprava rozpočtu sa týkala úpravy štátnych rozpočtových
prostriedkov z európskej únie, zapracovaný bol projekt na základnej škole Školská. Tretia úprava
rozpočtu sa zrealizovala v zmysle zásad rozpočtového hospodárenia mesta Handlová v kompetencii p.
primátorky. Čo sa týka štvrtej zmeny rozpočtu, tam sme navrhli riešenie na čerpanie rezervného fondu
z dôvodu havárie na zariadení, ktoré využíva kuchyňa na základnej škole Mierové námestie. Jedine
takýmto spôsobom sme vedeli riešiť aktuálnu situáciu, v rámci ktorej bolo uvoľnených 5600 € z
kapitálových výdavkov na riešenie tohto stavu“.
Zo správy hlavnej kontrolórky Daniely Bedušovej zameranej na podávanie sťažností a petícii v meste za
rok 2018 vyplynulo, že za kontrolované obdobie boli podľa predloženej evidencie zaevidované 4 sťažnosti
a 1 petícia. Zistené nedostatky v dodržovaní platnej smernice mesta týkajúcej sa evidencie a osoby
kompetentnej riešiť sťažnosti boli predložené primátorke, ktorá informovala písomne kontrolórku, že na
odstránenie zistených nedostatkov je od 1.2.2019 agendou vybavovania sťažností a petícií poverená
externá právna kancelária.
Tomáš Arvay, predseda komisie kultúry a cestovného ruchu poukázal na možnosti zlepšenia
marketingu mesta. Za podstatné považuje zmeniť internetovú stránku mesta. „Internetová stránka je
takou virtuálnou bránou mesta. Veľa ľudí ju navštevuje. Či už občanov, alebo turistov. Mala by
reprezentovať Handlovú, byť jednak jednoduchšia, atraktívnejšia, responzívna.“ Momentálne je
sledovaná návštevnosť stránky a nadviazala sa komunikácia s technickým prevádzkovateľom
webového sídla mesta.
V rámci nakladania s majetkom mesta poslanci schváli tri odpredaje, jeden zamietli.
Odvolanie a delegovanie nového člena Komisie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy MsZ mesta Handlová sa
konalo na základe vzdania sa členstva.. Informáciu o výsledkoch volieb prezidenta Slovenskej republiky
v roku 2019 predložil ústne Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ a zároveň informoval o organizačno –
technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu 2019, ktoré sa budú konať 25. mája 2019.
Všetky materiály k rokovaniu vrátane uznesení nájdete na www.handlova.sk. Podľa schváleného plánu
zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na 1. polrok 2019 sa handlovský
poslanecký zbor zíde 30. mája 2019 a opäť bude rokovanie vysielané on-line na YouTube kanáli
Regionálnej televízie Prievidza s.r.o.
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