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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 21. 12. 2020 
formou videokonferencie  

 
Začiatok zasadnutia:           10.00 h 
Ukončenie zasadnutia:   11.30 h  
 
Zúčastnení poslanci:   22 poslancov (podľa prílohy – účasť poslancov) 
 
Ospravedlnení poslanci:  MUDr. Peter Oulehle, František Krško, Juraj Ohradzanský 
 
Ďalší účastníci rokovania:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta   
    MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová  –  hl. kontrolórka mesta 
JUDr. Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kancelárie primátorky 
RNDr. Karol Galek, MSc. –  štátny tajomník Ministerstva 
hospodárstva  
Ing. Peter Balík– z Ministerstva investícií,  reg. rozvoja 
a informatizácie SR 
Ing. Ivan Šramko – poradca podpredsedu vlády a ministra 
hospodárstva SR 
Ing. Miroslav Piaček – riaditeľ Elektrárne Nováky  
Ing. Rastislav Januščák – predseda predstavenstva PTH, a.s.   

    Ing. Marián Tihániy – spracovateľ štúdie  
 
Zamestnanci mesta zabezpečujúci servis rokovania formou videokonferencie: 
    Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ 
    Ing. Daniela Mendelová – referentka kanc. prednostu MsÚ 
    Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky 
    Ing. Ľuboš Belanec – ref. informatiky 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie bolo streamované naživo, na 
portáli YouTube, na kanáli Mesto Prievidza https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza. 
 

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

 JUDr. Katarína Macháčková,  primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ, zamestnancov mesta 
a obyvateľov sledujúcich živé vysielanie rokovania. Osobitne privítala hostí Karola Galeka, 
štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, Petra Balíka, gen. riaditeľa sekcie 
inovácií, strategických investícií a analýz Ministerstva investícií, reg. rozvoja a informatizácie 
SR,  Ivana Šramka, poradcu podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR,  Miroslava 
Piačeka, riaditeľa elektrárne Nováky zo Slovenských elektrární, Rastislava Januščáka, 
predsedu predstavenstva PTH, a.s.   
V úvode uviedla, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID -
19 sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi koná formou videokonferencie, bez 
fyzickej prítomnosti poslancov v rokovacej miestnosti.  
 
Na začiatku bolo účastných 22 poslancov, teda zasadnutie bolo uznášania a rokovania 
schopné.  
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  za overovateľov zápisnice menovala Mgr. 
Libora Mokrého a Katarínu Vráblovú. Spravodajcom MsR bola Helena Dadíková. Za 
skrutátorky určila zamestnankyne mesta:  Ing. Naďu Prilinskú a Ing. Danielu Mendelovú. 

https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza
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Keďže pri videokonferencii nebolo možné použiť na účel zaznamenania hlasovania 
poslancov technické hlasovacie zariadenie, poslanci hlasovali zdvihnutím ruky za použitia 
hlasovacieho hárka zvolenej farby s individuálnym číselným označením.  
 
Do návrhovej komisie odporučila predsedajúca zvoliť poslancov: Ing. Natáliu Svítkovú – za 
predsedníčku, Michala Dobiaša – za člena a Ing. Branislava Bucáka – za člena.  
MsZ uznesením č. 357/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  konštatovala, že návrh programu obdržali 
poslanci  v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto Prievidza pre obdobie po roku 2023 
3) Z á v e r   
 
Primátorka mesta predložila návrh na doplnenie programu rokovania o bod „Žiadosť BC 
Prievidza, s.r.o., o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021“. Z dôvodu, že žiadosť bola mestu 
doručená v piatok 18. 12. 2020, nebola zaradená do riadneho programu.  
 
MsZ hlasovalo o návrhu programu v znení, ako bol zverejnený na úradnej tabuli mesta.  
MsZ uznesením č. 358/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 21. 12. 2020. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 359/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zmenu programu 
zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 21. 12. 2020  – doplnenie bodu 
„Žiadosť BC Prievidza, s.r.o., o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021“. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Schválený program rokovania MsZ: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto Prievidza pre obdobie po roku 2023 
3) Žiadosť BC Prievidza, s.r.o., o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 
4) Z á v e r   

 
K bodu 2) 

„Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto Prievidza pre obdobie po roku 2023“ 
 

Materiál „Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto Prievidza pre obdobie po roku 
2023“  predložila JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta.  

 
 

JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že od decembra 2019 je schválené uznesenie vlády, 
podľa ktorého sa podpora výroby elektriny z domáceho hnedého uhlia skončí v roku 2023.  
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Primátorka mesta hovorila o dvoch návrhoch riešení, a to projekte Slovenských elektrární 
a projekte spoločnosti PTH, a.s. Projekty boli posúdené expertmi poradenských služieb 
Európskej investičnej banky - Jaspers.  K predstaveniu oboch projektov mesto zorganizovalo 
viacero diskusných podujatí. Všetky dokumenty, správy a štúdie boli k dispozícii širokej 
odbornej i laickej verejnosti, a tiež poslancom.  
Poslanci obdržali podrobnú štúdiu. Primátorka mesta uviedla, že  najdôležitejšími kritériami 
sú konečná cena tepla a produkcia emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok, teda celkový 
dopad na životné prostredie. Z analýzy vyplynulo  odporúčanie realizovať zámer, ktorý 
pripravila spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Štúdia, ktorá je predložená na 
rokovanie MsZ,  posudzuje 9 variantov zabezpečenia dodávok pre mesto Prievidza po roku 
2023. Primátorka mesta vo svojom vystúpení podporila projekt spol. PTH, a.s. Uviedla, že 
zásadným argumentom je, že na realizáciu investície mesto oslovil druhý akcionár 
spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, teda Hornonitrianske bane Prievidza. Vo firme 
vlastní mesto  51 % akcií, HBP zvyšných 49 %. Ak sa samospráva rozhodne pre tento 
projekt,  obyvatelia mesta budú mať cez svojich volených zástupcov možnosť vplývať na 
rozhodnutia týkajúce sa vykurovania z centrálneho zdroja. A cez majetkový podiel mesta 
v spoločnosti tento zdroj spoluvlastniť. 
Ďalej uviedla, že podľa kalkulácií bude reálne po roku 2023 zníženie ceny tepla pre 
Prievidžanov.  Výrobcom aj distribútorom by sa v tomto prípade stal ten istý subjekt, čím sa 
odstráni medzičlánok distribútora. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a 
informatizácie už informovalo, že na podporu vybranej alternatívy vykurovania po ukončení 
ťažby uhlia vyčlenilo 5 miliónov eur.  
Ďalej porovnávala projekty z environmentálneho hľadiska. Projekt PTH uvažuje okrem 
spaľovania biomasy aj s využitím nízkopotenciálnych banských vôd, tepelných čerpadiel a 
solárnych panelov. Táto kombinácia domácich obnoviteľných zdrojov je podľa jej názoru 
lepším riešením ako iba spaľovanie biomasy v projekte Slovenských elektrární.  Obidva 
zámery naďalej využívajú zemný plyn.  
JUDr. Katarína Macháčková dodala, že pre potreby mesta Nováky a obce Zemianske 
Kostoľany  môžu byť zaujímavé aj iné riešenia ako pokračovanie v súčasnej koncepcii. 
Prievidzské tepelné hospodárstvo pomohlo pripraviť pre tieto samosprávy samostatné 
návrhy riešení, ktoré im do roku 2023 môžu vyriešiť dodávky tepla.  
Primátorka mesta poznamenala, že po schválení akčného plánu transformácie regiónu ide o  
jedno z najdôležitejších rozhodnutí pre obyvateľov mesta Prievidza. Prievidžania vďaka 
transformácii môžu získať environmentálne vhodnejšiu formu vykurovania za dobrú cenu.  
Primátorka zároveň privítala na videokonferencii  aj  Ing. Tihániyho, ktorý bol pripravený 
zodpovedať prípadné otázky súvisiace so štúdiou. 

 
Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, sa vyjadril k procesu prijímania 
rozhodnutia v danej problematike.  Uviedol, že 26. 10. bola doručená správa spol. PTH, a.s., 
ktorá je v štádiu posudzovania.  Konštatoval, že mesto Prievidza nie je povinné sa zaoberať 
dodávkami tepla pre mesto Nováky a Zemianske Kostoľany, i keď Jaspers by to určite uvítal.  
Ubezpečil prítomných, že Ministerstvo hospodárstva nerobí žiadne obštrukcie, avšak musia 
byť splnené všetky náležitosti podľa platnej legislatívy.  Rozhodnutie je v rukách samospráv.  
Ivan Šramko,  poradca podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR, potvrdil vyjadrenie, 
o vybranom projekte rozhoduje MsZ. 
Peter Balík, generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz  z Ministerstva 
investícií,  reg. rozvoja a informatizácie SR,  uviedol, že ministerstvo zodpovedá za 
transformáciu hornej Nitry, ktorej súčasťou je aj téma ďalšieho vykurovania.  Vyzval 
prítomných, aby sa zamysleli nad projektami, ktoré by mohli napomôcť k zvýšeniu 
zamestnanosti v regióne.  
Do rozpravy sa zapojil poslanec Ing. Miroslav Žiak, ktorý položil niekoľko otázok.  
Pýtal sa, kedy bude vypovedaná zmluva so Slovenskými elektrárňami v prípade, že na 
dnešnom rokovaní bude odsúhlasený projekt spol. PTH, a.s. Primátorka mesta reagovala 
s tým, že na základe dnešného rozhodnutia sa so Slovenskými elektrárňami dohodne ďalší 
postup. Legislatívne sú možné rôzne postupy, alternatív je viac.  Ing. Rastislav Januščák 
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dodal, že je to rozhodnutie  predstavenstva PTH, a.s., existuje právna analýza, čo sa týka 
zmluvných podmienok, budú rokovať so Slovenskými elektrárňami a hľadať najoptimálnejšie  
riešenie.  
Ďalej sa Ing. Miroslav Žiak pýtal, kedy bude podpísaná nová zmluva so spol. PTH, a.s.,  na 
dodávky energie. Ing. Rastislav Januščák uviedol, že nerozumie otázke, nakoľko zmluvy na 
dodávky tepla sú s odberateľmi podpísané.  Pokiaľ sa PTH, a.s.,  stane aj výrobcom tepla, 
nemá s kým podpísať zmluvu na dodávky tepla.  Ing. Miroslav Žiak sa ďalej pýtal, z čoho sa 
plánuje financovať projekt spol. PTH, a.s., zaujímalo ho, či bude mať spoločnosť voľné zdroje 
na prípadné havárie, opravy rozvodov.  Videl do budúcnosti možné riziká v oblasti výpadku 
tepla pre spotrebiteľa.  
Ing. Rastislav Januščák odpovedal s tým, že výška ročných odpisov spoločnosti sa pohybuje 
cez 700 tis. €, ktoré sa každým rokom reinvestujú do rozvodov.  Nie je možné, aby obchodná 
spoločnosť nemala zdroje na opravy. Dodal, že nie všetky zdroje spoločnosti budú použité 
na financovanie nového zdroja.  30 % plánujú použiť z vlastných zdrojov, zvyšné 
z úverových. Pokiaľ sa spoločnosti podarí získať nenávratné zdroje, o to menej bude treba 
použiť úverové zdroje.  
Primátorka mesta dodala, že stále zostane na účte spoločnosti dostatok zdrojov, aby sa 
prípadné opravy, rekonštrukcie mohli priebežne vykonávať.  
Ing. Miroslav Žiak  poznamenal, že pri podpisovaní zmlúv so spol. PTH, a.s., by sa mala do 
zmlúv zakomponovať nejaká možnosť, prípadne odškodnenie pre obyvateľov v prípade 
výpadkov dodávok tepla.  Ing. Rastislav Januščák opätovne zdôraznil, že zmluvy na dodávky 
tepla sú podpísané, je možné tieto zmluvy prípadne doplniť.  
Primátorka mesta vyzvala poslanca Žiaka, aby predložil konkrétny návrh. Ing. Miroslav Žiak 
sa pýtal, čo plánuje mesto Prievidza s približne 200 zamestnancami Slovenských elektrární.   
Ing. Rastislav Januščák uviedol, že v rok 2023 neprídu o prácu len zamestnanci elektrární 
ale prídu o prácu zamestnanci baní, čiže 2500 ľudí.  Primátorka mesta uviedla, že ak sa 
rozhodne o projekte spol. PTH, a.s., časť ľudí z elektrární bude činnosť naďalej vykonávať 
i pre spol. PTH, a.s. 
Do diskusie sa postupne zapájali viacerí poslanci. Ing. Richard Takáč uviedol, že na 
rokovaní MsZ sa už v minulosti vyjadril za podporu projektu, ktorý bude ekologickejší a  
v ktorom cena tepla bude nižšia.  Konštatoval, že Slovenské elektrárne nepredávajú teplo 
priamo spoločnosti PTH, a.s., medzi spoločnosťami je „medzičlánok“, čo vidí ako nevýhodu 
pri cene tepla. Vo svojom vyjadrení podporil projekt spol. PTH, a.s., v ktorej mesto Prievidza 
vlastní 51 % akcií.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že osobne si nemyslí, že rozhodovanie v danej veci 
patrí do kompetencie MsZ a to hlavne z hľadiska odbornosti.  Hovoril o právnych normách, 
ktoré nie sú zapracované v ani jednom z projektov.  Ing. Rastislav Januščák poznamenal, že 
smernica, o ktorej hovorí zástupca primátorky, stále nie je implementovaná do národnej 
legislatívy.  V prípade, že sa tak stane, bude spoločnosť operatívne reagovať.  Táto 
záležitosť však nemá vplyv na zdroj tepla.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. nesúhlasil 
s vyjadrením pána Januščáka, konštatoval, že MsZ rokuje o projekte, ktorý bol spracovaný 
v zmysle smerníc EÚ.  Helena Dadíková sa vo svojom vystúpení vrátila do minulosti. 
Hovorila o rokovaní MsZ 30. 6. 2009, kedy MsZ hlasovalo o prijatí návrhu na predaj 41 % 
akcií v spoločnosti PTH, a.s.  Mesto si malo ponechať 10 % akcií.  V tom čase 6 poslancov 
hlasovalo proti prijatiu tohto návrhu. Ďalej uviedla, že vtedajšia poslankyňa JUDr. Katarína 
Macháčková spustila petíciu proti rozhodnutiu a petícia bola úspešná.  
Michal Dobiaš uviedol, že v tom čase považoval návrh na predaj akcií správny, dnes sa 
situácia zmenila, je tu možnosť, aby mesto mohlo cez spoločnosť, v ktorej má podiel, 
ovplyvniť výrobu tepla  i dodávky tepla. Z tohto dôvodu by v súčasnosti nepodporil prípadný 
predaj akcií v spoločnosti.  
Bc. Branislav Gigac konštatoval, že pre neho ako poslanca MsZ je dôležité, aby mal k tejto 
problematike čo najviac informácií. Z tohto dôvodu predložil poslanecký návrh, aby 
zástupcovia  v orgánoch spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.,  v pravidelnom 
štvrťročnom intervale predkladali z dôvodu transparentnosti Mestskému zastupiteľstvu v 
Prievidzi správu o aktuálnom stave pripravovaného projektu, vrátane časového 
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harmonogramu, procese prípravy a zdrojov financovania a tiež zabezpečili poslancom 
možnosť kontroly nad pripravovaným projektom.  Primátorka mesta konštatovala, že osobne 
nevidí v požiadavke poslanca problém.  Ing. Natália Svítková uviedla, že ak mesto bude 
vyrábať a dodávať teplo, cena tepla pre obyvateľov bude isto nižšia a podporila projekt spol. 
PTH, a.s.  Ing. Ľuboš Jelačič konštatoval, že  vzťahy v spoločnosti PTH, a.s., sú v súčasnosti  
na dobrej úrovni, tiež podporil projekt spol. PTH, a.s. Bc. Branislav Gigac sa pýtal, či sa 
menila spoločenská zmluva. Primátorka mesta mu dala negatívnu odpoveď.  Mgr. Peter 
Krško uviedol, že je v záujme poslancov, aby bola v spoločnosti kontrola, a aby poslanci boli 
informovaní, ako bude projekt pokračovať.  
 
Po ukončení rozpravy primátorka mesta dala hlasovať o poslaneckom návrhu Bc. Branislava 
Gigaca.  
MsZ uznesením č. 360/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, požiadalo  zástupcov mesta v 
orgánoch spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.: 
a) v pravidelnom štvrťročnom intervale predložiť z dôvodu transparentnosti Mestskému 
zastupiteľstvu v Prievidzi správu o aktuálnom stave pripravovaného projektu, vrátane 
časového harmonogramu, procese prípravy a zdrojov financovania,  
b) zabezpečiť poslancom možnosť kontroly nad pripravovaným projektom.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 4 sa zdržali 
 
Uznesením č. 361/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo MsZ na vedomie štúdiu 
Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto Prievidza pre obdobie po roku 2023 a odporučilo 
zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné 
hospodárstvo realizovať zámer výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste 
Prievidza prostredníctvom investora Prievidzské tepelné hospodárstvo, akciová spoločnosť, 
IČO 36325961. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 proti, 3 sa zdržali 
 

K bodu 3) 
„Žiadosť BC Prievidza, s.r.o., o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021“ 

 
Žiadosť BC Prievidza, s.r.o.,  o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 predložil                   

Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky mesta. 
 

Mestu Prievidza bola dňa 18.12.2020 doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 
2021 pre subjekt BC Prievidza, s.r.o., ktorý v novom roku organizačne nahrádza zanikajúce 
občianske združenie Basketbalový klub BC Prievidza. Mesto Prievidza žiada o dotáciu vo 
výške 54916 € na účel krytia nákladov spojených s prenájmom športoviska - Mestskej 
športovej haly. Ako odôvodnenie uvádza BC Prievidza, s.r.o. zmenu organizačnej a 
vlastníckej štruktúry, čo bol dôvod, pre ktorý sa stala spoločnosť BC Prievidza, s.r.o.,  členom 
Slovenskej basketbalovej asociácie a rovnako aj účastníkom Slovenskej basketbalovej ligy 
(najvyššia basketbalová súťaž mužov) a pôvodný Basketbalový klub BC Prievidza zaniká. 
Žiadosť o dotáciu na prenájom športoviska na rok 2021 nebola v riadnom termíne podaná z 
dôvodu, že Basketbalový klub BC Prievidza nemal v tom čase vysporiadané záväzky voči 
mestu Prievidza. V prípade schválenia by sa teda na poskytnutie dotácie teda použila táto 
čiastka, schválená v rozpočte mesta na rok 2021 pre občianske združenie Basketbalový klub  
BC Prievidza. 
Komisia športu, mládeže, a voľnočasových aktivít pri MsZ hlasovaním formou per rollam 
odporučila dotáciu schváliť.  
Helena Dadíková sa pýtala, či subjekt má vyrovnané všetky záväzky.  Ing. Branislav Bucák, 
predseda komisie športu, mládeže, a voľnočasových aktivít pri MsZ,  uviedol, že podľa 
informácií, s ktorými disponuje, subjekt má záväzky vyrovnané. 
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MsZ uznesením č. 362/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo podľa § 9 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta v znení Doplnku č. 1 poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta na 
rok 2021 pre BC Prievidza, s.r.o., vo výške 54 916 € na účel krytia nákladov spojených s 
prenájmom športoviska – mestskej športovej haly.  
Prezentácia: 21 prítomných  
Hlasovanie: 21 poslancov za  

 
K bodu  4) 

„Záver“ 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala všetkým účastníkom za 

aktívnu účasť, popriala všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a vyhlásila zasadnutie 
za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 21. 12. 2020 
formou videokonferencie  

 
P r i p o m  i e n k y     o v e r o v a t e ľ o v      z á p i s n i c e: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................    .................................................. 
         Mgr. Libor Mokrý     Katarína Vráblová 
  overovateľ I.                                 overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ................................................    .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  22. 12. 2020 

 
 

 


