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Primátorka mesta Handlová 

 
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26. februára 2022, ktorým vláda Slovenskej 
republiky dňa 26. februára 2022 o 12.00 hodine vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej 
republiky, z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky vydáva tento          
                                         
 

Príkaz primátorky mesta číslo 1/2022,  
ktorým sa zriaďuje operatívny krízový štáb mesta Handlová, 

pohotovostná služba mesta Handlová a transparentný účet mesta 
– Handlová pomáha Ukrajine  

 
 

1. 
Zriaďujem 

 
1.1 Operatívny krízový štáb mesta Handlová (ďalej ako „operatívny štáb“) ktorý zvoláva podľa potreby vecne 

príslušný zamestnanec mesta Handlová poverený agendou civilnej ochrany. Zo zasadnutia operatívneho 
štábu sa vyhotovuje zápisnica a prezenčná listina. Zoznam členov operatívneho štábu tvorí Prílohu č.1 
tohto príkazu. 

1.2 Pohotovostnú službu mesta Handlová. 
1.3 Transparentný účet mesta vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s názvom Handlová pomáha Ukrajine, 

číslo účtu v tvare IBAN: SK98 0900 0000 0051 8807 3406. 
 

2. 
Určujem 

 
2.1 Všetci zamestnanci mesta, ktorí budú vykonávať práce súvisiace s mimoriadnou situáciou a plniť príkazy 

príslušného nadriadeného orgánu v oblasti civilnej ochrany, úlohy vyplývajúce z rokovania operatívneho 
štábu, si budú riadne značiť prácu nadčas podľa vzoru tlačív k nadčasovej práci, ktorý je prílohou 
pracovného poriadku Mestského úradu v Handlovej. Takto odpracovaný nadčas bude zamestnancovi 
preplatený podľa platového zaradenia zamestnanca. 

2.2 Operatívna pohotovosť je aktívna a pasívna, podlieha riadnej evidencii podľa vzoru tlačív k nadčasovej 
práci, ktorý je prílohou pracovného poriadku Mestského úradu v Handlovej a táto bude ohodnotená 
v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov. 

 
3.  

Prikazujem  
 

Postupovať pri nakladaní s finančnými prostriedkami z transparentného účtu – Handlová pomáha Ukrajine 
(ďalej ako „transparentný účet“), nasledovne:  
 
3.1 Finančné prostriedky poukázané na transparentný účet budú použité na: 

a. Nákup hnuteľného majetku pre dočasné ubytovacie zriadenia. 
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b. Nákup nevyhnutných potravín pre potreby odídencov. 
c. Nákup individuálnych potrieb odídencov so zdravotným znevýhodnením alebo zdravotným 

problémom, dojčenská strava a potreby. 
 
3.2 Čerpať finančné prostriedky z transparentného účtu výlučne po rokovaní operatívneho štábu, pričom 

návrh na čerpanie bude riadne uvedený v zápise a pohyb finančných prostriedkov z transparentného účtu 
podlieha pravidlám uvedeným v Smernici o obehu účtovných dokladov Mestského úradu v Handlovej č. 
2/2019 z 11.1.2019.  

3.3 Účel použitia finančných prostriedkov schvaľovať operatívnym štábom, a to nadpolovičnou väčšinou 
všetkých členov operatívneho štábu. 

3.4 Čerpanie finančných prostriedkov zrealizovať výlučne po podpise zápisu z rokovania operatívneho štábu 
štatutárom mesta, alebo ním písomne poverenou osobou. 

3.5 Dodržovať limity pre čerpanie finančných prostriedkov z transparentného účtu: 
a. Operatívny štáb rozhoduje o priebežnom čerpaní, maximálne však do výšky 300 Eur pre jeden účel. 
b. Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová rozhoduje o čerpaní nad 301 Eur pre jeden účel a v prípade 

pominutia mimoriadnej situácie a zostatku finančných prostriedkov o ich ďalšom použití. 
 

4. 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Kontrolou plnenia a zabezpečenie úloh z operatívneho štábu poverujem prednostu mestského úradu 

v Handlovej, Ing. Tibora Kolorédyho  
4.2 Tento Príkaz primátorky mesta číslo 1/2022, ktorým sa zriaďuje operatívny krízový štáb mesta Handlová, 

pohotovostná služba mesta Handlová a transparentný účet mesta  - Handlová pomáha Ukrajine, 
nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu štatutárom mesta a platí do odvolania. 

 
 
 
V Handlovej 28. 2. 2022  
 
 
 
 Mgr. Silvia Grúberová                                                              

primátorka mesta 
 
 
 

Prílohy: 
 

Príloha č.1 Príkazu primátorky č.1/2022: Zoznam členov operatívneho krízového štábu mesta Handlová. 
 
 
 
 
 
 
 
 


