
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 10. 2. 2021  
Finančná kondícia mesta Handlová za rok 2019 sa z pohľadu INEKA zlepšila 

V roku 2019 sa mesto Handlová umiestnilo v rebríčku finančného zdravia na 52. mieste zo 

141 miest. 

Portál Hospodárenie obcí (www.hospodarenieobci.sk) je jedným z projektov Inštitútu pre ekonomické a 

sociálne reformy INEKO. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia 

miest, obcí, vyšších územných celkov a ich organizácií. Mimovládna nezisková organizácia INEKO od 

roku 2012 zbiera a zverejnenie údaje o finančnom zdraví všetkých 2928 obcí, údaje o hospodárení obcí 

získava od Ministerstva financií SR.  

Handlová je nad priemerom Slovenska 

V utorok 19. januára 2021 inštitút zverejnil výsledky za rok 2019. Na stupnici od 0 po 6 mesto Handlová 

získalo 5,1 bodov, čo znamená výborné finančné zdravie. „Prvú pozíciu v rebríčku obhájil Svätý Jur, 

ktorý dosiahol hodnotenie 5,97 bodu. Spomedzi všetkých 141 miest v SR získalo hodnotenie „výborné 

finančné zdravie“ až 64 miest a pri 75 mestách vyšlo ako „dobré“. Hodnotenie nižšie ako 3 body 

aktuálne nemá žiadne mesto. Priemerné skóre finančného zdravia za všetky mestá na Slovensku 

predstavuje 4,43, čo je rovnaká hodnota ako rok predtým,“ zhrnul analýzu Matej Tunega z Inštitútu pre 

ekonomické a sociálne reformy INEKO. 

Historický vývoj 

 

Každý jeden Handlovčan „vlastnil“ majetok mesta v hodnote 2 431 eur 

Mesto Handlová hospodárilo v roku 2019 s 13 773 531 eurami, vlastné zdroje dosiahli výšku 9 119 541 

eur, príjmy zo štátneho rozpočtu dosiahli 3 774 453 eur, príjmy z iných zdrojov dosiahli výšku 486 331 

eur a bankové úvery dosiahli 393 206 eur. INEKO hodnotí samostatne 9 oblastí na strane výdavkov 

samosprávy. Napríklad najväčšiu časť rozpočtu, 5 252 676 eur, mesto minulo na školstvo. Výdavky na 

verejné služby dosiahli 3 178 295 eur a výdavky na kultúrne služby vrátane rekreačných a športových 

služieb dosiahli 1 004 506 eur. Sociálne zabezpečenie stálo 1 365 568 eur, nakladanie s odpadmi 

mesto stálo 592 730 eur, výdavky na mestskú políciu a ochranu pred požiarmi dosiahli 414 744 eur a za 

verejné osvetlenie mesto zaplatilo 136 105 eur. Čistý majetok na obyvateľa v roku 2019 bol 2 431 eur 

a celkový dlh na obyvateľa dosiahol 142 eur. Podrobný profil mesta Handlová nájdete na stránke 

INEKO po kliknutí sem. 
 

Primátorka: Teším sa, ale som aj opatrná 

Podľa primátorky mesta Handlová, Silvie Grúberovej, muselo nové vedenie po voľbách v roku 2018 

urobiť viacero razantných opatrení, aby ekonomiku mesta udržalo. „Mali sme nielen obrovský problém s 

hotovosťou, ale aj s faktúrami, ktoré nám chodili a buď neboli kryté v rozpočte alebo sme na ne nevedeli 

nájsť financie v lehote splatnosti. Z tohto otrasného stavu sme sa vysekávali dlhšie a práve preto sme v 

roku 2019 urobili iba málo investičných akcií. Výsledkom bola postupná stabilizácia ekonomiky, ktorá sa 

napokon ukazuje aj v tomto rebríčku. Teším sa, ale som aj opatrná, pretože rok 2020 nám priniesol aj 

ekonomické negatíva a zastavil plánovaný rozvoj,“ povedala Silvia Grúberová. 
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