
Spracovala: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta Handlová, MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, 
jana.paulinyova@handlova.sk, 0908 342 616, www.handlova.sk, FB@MestoHandlova 

 
Tlačová správa Handlová 15. 3. 2021 
Rokovania handlovských samosprávnych orgánov cez videokonferencie 
 
Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie (COVID-19) primátorka mesta Handlová, Silvia 
Grúberová, presunula ešte v januári t.r. februárové rokovanie Mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová (ďalej MsZ) na marec tohto roku. V marci sa budú konať hneď dve za 

sebou. Prvé sa bude venovať zmene rokovacích poriadkov. Zásadnou navrhovanou zmenou je 
schválenie rokovaní komisií, mestskej rady a MsZ cez videokonferenciu. Primátorka informuje o účasti 
obyvateľov na rokovaniach. 
 
O zmene rokovacích poriadkov budú poslanci rozhodovať prezenčne 
Primátorka mesta Handlová zvolala prezenčnú formu rokovania MsZ na štvrtok 25. marca 2020 o 14.00 
h do veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu, Námestie baníkov 7, Handlová. Poslanci budú 
rokovať o návrhoch nových rokovacích poriadkov pre rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej 
rady a stálych komisií pri MsZ. Hlavnou navrhovanou zmenou v rokovacích poriadkoch je umožnenie 
online rokovania prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM. Všetky rokovacie poriadky boli 
prerokované v príslušných komisiách pri MsZ. Zmenu rokovacích poriadkov si poslanci musia schváliť 
prezenčne. Aktuálne platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva1 povoľuje zasadnutia a schôdze 
verejných orgánov prezenčnou formou z dodržania aktuálnych protiepidemických opatrení. Z dôvodu 
ochrany poslankýň, poslancov MsZ ako aj verejnosti a zamestnancov mesta, sa prezenčná forma bude 
v najbližšom období, pravdepodobne, konať už iba raz.  
 
Podmienky účasti na prezenčnej forme rokovania  
Účasť verejnosti na rokovaní je možná v prípade, ak sa osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-
PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na 
ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o 
jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu 
COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej 
zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 2 
Diskusné príspevky obyvateľov k programu alebo k samosprávnej problematike je možné zasielať tiež 
do utorka 23. 3. 2021 do 12.00 h na adresu zastupitelstvo@handlova.sk alebo vhodením písomného 
diskusného príspevku do schránky na budove MsÚ. POZN. Mesto Handlová sprístupňuje od roku 2019 všetky 
rokovania MsZ , ktoré sa konajú prezenčne, online na YouTube kanáli regionálnej televízie a tieto sú dostupné aj z archívu.  
 
Prvé rokovanie poslancov cez videokonferenciu  
Primátorka mesta zvolala online rokovanie MsZ Handlová formou videokonferencie prostredníctvom 
komunikačnej aplikácie ZOOM na piatok 26. marca 2021. Začiatok prihlasovania cez aplikáciu ZOOM je 
9.00 h, začiatok rokovania 9.30 h. Diskusné príspevky obyvateľov k programu alebo k samosprávnej 
problematike je možné zasielať do utorka 23. 3. 2021 do 12.00 h na adresu zastupitelstvo@handlova.sk 
alebo vhodením písomného diskusného príspevku do schránky na budove MsÚ. O výsledku rokovania 
pri online forme cez videokonferenciu, ak poslanecký zbor takúto formu 25. marca schváli, budú 
obyvatelia informovaní v najkratšom možnom čase maximálne do 48 hodín audiovizuálnym alebo 
zvukovým záznamom zverejneným na www.handlova.sk a zápisom zverejneným do piatich dní3. 
 
Ako sa môže verejnosť zúčastniť rokovaní ak poslanci rokujú cez videokonferenciu? 
Primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová, vopred informuje obyvateľov, ako budú môcť v prípade 
rokovania MsZ online cez videokonferenciu, doručiť svoje diskusné príspevky poslancom: „Našu 
snahou bolo, je a bude, aby sa obyvatelia mohli aktívne podieľať na činnosti samosprávy. Prosíme, aby 
obyvatelia doručili svoje návrhy k programu elektronicky na adresu zastupitelstvo@handlova.sk alebo 
podnet k prerokovaným bodom vhodili do schránky umiestenej na budove MsÚ, najmenej 48 hodín pred 
rokovaním do 12.00 h. Program rokovania je vždy zverejnený na našom webovom sídle minimálne 3 dni 
pred rokovaním. Doručené otázky týkajúce sa bodov programu alebo občianskych iniciatív predložíme 
všetkým poslancom na rokovaní formou videokonferencie,“ uviedla primátorka.  

 
1 Vestník vlády SR, čiastka 40/2021, Vyhláška 98 z 3.3.2021 
2 Uznesenie Vlády SR č.123 z 28. 2.2021 
3 Zákon č.73/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení 


