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

konaného d ňa 19. 3. 2012 
v obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:   8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:      8.20 h  
 

Prítomní:             25  poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnili sa: MUDr. Dušan Magdin, Roman Hlaváč, Michal Dobiaš 
   
Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Naďa Prilinská  – asistentka prednostu MsÚ  
   JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru  
   Ing. Mária Flimelová – vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP  
                                                            
                                   –  ďalej podľa prezenčnej listiny  

 
K bodu 1) 

„Otvorenie“ 
     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v  Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov, 
zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu a ostatných 
prítomných. 
Na MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu rokovania. 
Na začiatku rokovania bolo prítomných  25 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím bolo 
zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka 
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert 
Turanovič – prednosta MsÚ. 
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ: Ing. Petru Kobetičovú a Ing. 
Branislava Bucáka. 
 
JUDr. Katarína Macháčková upozornila, že v obradnej miestnosti nie je možné inštalovať  
technické hlasovacie zariadenie, a preto poslanci hlasujú verejne zdvihnutím ruky za použitia 
hlasovacieho lístka zvolenej farby, označeným menom poslanca a číslom uznesenia: 
- pri hlasovaní „za“ zdvihnutím zeleného hlasovacieho lístka, 
- pri hlasovaní „proti“ zdvihnutím červeného hlasovacieho lístka, 
- pri „zdržaní sa hlasovania“ zdvihnutím oranžového hlasovacieho lístka. 
Prostredníctvom skrutátorov bola zabezpečená presná evidencia hlasovania poslancov o 
každom prijatom uznesení. Po každom hlasovaní sa hlasovacie lístky odovzdali osobe 
poverenej sčítaním hlasov. 
Primátorka mesta určila za skrutátorky zamestnankyne MsÚ:  Janettu Mikulkovú a Nadeždu 
Štangovú, za osobu poverenú sčítaním hlasov určil: Ing. Naďu Prilinskú. 
 
Keďže sa MsZ konalo v priestoroch bez technického hlasovacieho zariadenia, predložila  
primátorka mesta  návrh na zvolenie mandátovej komisie. 
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MsZ uznesením č. 50/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie mandátovej 
komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Gabriel Čauder – člen, Marcel Dobrovodský – 
člen. 
Hlasovanie: 25 poslancov za.  
 
JUDr. Katarína Macháčková predložila návrh na zloženie návrhovej komisie. 
MsZ uznesením č. 51/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie:  
Ing. Martin Drozd – predseda, Juraj Ohradzanský –  člen, Ing. Jozef Polerecký – člen. 
Hlasovanie: 25 poslancov za.  

 
 

JUDr. Katarína Macháčková konštatovala, že návrh programu poslanci obdržali 
v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 
1) O t v o r e n i e  
2) Výstavba nájomných bytov Necpaly 
3)   Z á v e r 
 
Primátorka mesta predložila návrh na schválenie programu MsZ.  
K programu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 52/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 25 poslancov za 

 
K bodu 2) 

Ing. Mária Flimelová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP predložila návrh na 
opravu uznesenia MsZ č. 37/12 zo dňa 28. 2. 2012, ktorým MsZ schválilo výstavbu 1. etapy 
– dvoch bytových domov s nájomnými bytmi ( v celkovej výmere podlahovej plochy dvoch 
bytových domov 2 619,2 m2 a rozpočtovým nákladom na dva bytové domy vo výške  
2 215 051,60 € s DPH) mestom Prievidza v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica, v k.ú. 
Prievidza.  Výstavba by sa realizovala za podmienky získania dotácie vo výške 20% 
a podpory prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške 80%.  
 Chybou vo výpočtoch a nesprávnou aplikáciou § 1 opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR číslo 453/2011 Z. z. na obstaranie technickej vybavenosti do 
výšky 50% oprávnených nákladov, bol nesprávne použitý výpočet výšky poskytnutých  
dotácii na verejný vodovod.   
MsZ uznesením č. 53/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 
37/12 zo dňa 28. 2. 2012 takto:   

- v časti II.  na konci odseku písmena a):   
sa mení výška dotácie na obstaranie technickej vybavenosti zo sumy  113 667,54 
€ na sumu  90 640,00 € a vlastné zdroje z rozpočtu mesta zo sumy 332 595,55 € 
na sumu 331 254,94 €, 

-  v časti III. sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom: 
- zvýšenie celkových príjmov rozpočtu mesta v roku 2012  o sumu  2 714 453,00 €  

takto: kapitálové príjmy z dotácií zo ŠR  sa zvyšujú o sumu  533 650,00 €, 
finančné operácie príjmové sa zvyšujú o úver zo ŠFRB vo výške 1 772 041,00 € 
a o úver  mesta vo výške  408 762,02 € na kofinancovanie ostatnej technickej 
vybavenosti k predmetným dvom nájomným bytovým domom;                                                                                       

- zvýšenie celkových  výdavkov  rozpočtu mesta v roku 2012 o sumu  2 714 453,00 
€ a to v kapitálových výdavkoch programu 14 - Bývanie.     

Celková bilancia rozpočtu mesta v roku 2012 sa  po už zapracovaných rozpočtových 
opatreniach  č.1 a 2, schválených v kompetencii primátorky mesta, a  na základe uvedeného  
mení a zvyšuje takto:  
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Celkové príjmy spolu  :                28 271 711 €  
v tom: 
Bežné príjmy                                   22 504 033 € 
Kapitálové príjmy                              3 051 665 € 
Finančné operácie príjmové             2 716 013  € 
Celkové výdavky spolu  :             28 271 711 € 
v tom: 
Bežné výdavky                               21 117 551  € 
Kapitálové výdavky                          5 656 942 € 
Finančné operácie výdavkové         1 497 218 € 

 

Hlasovanie: 25 poslancov za.  

K bodu 3) 
„Záver“ 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť a prácu na rokovaní MsZ a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                    .............................................                  
      Ing. Petra Kobetičová            Ing. Branislav Bucák 
            overovateľ I.                                                                           overovateľ II. 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                   JUDr. Katarína Macháčková 
           prednosta MsÚ                                                                primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
 


