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

konaného d ňa 27. 3. 2012 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:   08.00 h 
Ukončenie zasadnutia:      12.30 h  
 
Prítomní:               poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnili sa: MUDr. Silvia Hrnková, PaedDr. Eleonóra Porubcová – neskorší 

príchod 
   
Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Jana Michaličková – hlavná  kontrolórka mesta 
Ing. Naďa Prilinská  – asistentka prednostu MsÚ  
Mgr. Michal Ďureje – ref. marketingovej komunikácie 

   JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 
                                   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru  
   Ing. Lýdia Ondrejková – vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu  

Ing. Alena Mikulášová – ved. oddelenia správy a ekonomiky školstva 
Ing. Mária Flimelová, PhD. –  vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
Iveta Krajčíková – referentka pre verejné obstarávanie 
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s.r.o. 
Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s. r. o. 

   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP  
   Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS   
                                                            
                                   –  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, novinárskej 
obce, regionálnej  televízie, hostí a obyvateľov mesta.  
 
Na MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu rokovania. 
Na začiatku rokovania bolo prítomných  28 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, Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka mesta. Funkciu 
spravodajcu MsR vykonávala Ing. Petra Kobetičová.   
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z  MsZ –  Ing. Richarda Takáča a MUDr. 
Jána Šlapáka. 
Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov: Helenu Dadíkovú – za predsedníčku, 
Romana Hlaváča – za predsedu, Mgr. art. Antona Bakytu. 
 
Uznesením č. 54/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie. 
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Hlasovanie: 27 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) Návrh VZN mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza 
3) Návrh Dodatku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení výšky príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu v MŠ, ZUŠ, CVČ, 
v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských 
jedálňach pri MŠ a pri ZŠ 

4) Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spol. UNIPA, s. r. o., 
Prievidza  v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-12/2011 

5) Rekonštrukcia a energetická optimalizácia časti verejného osvetlenia v meste 
Prievidza 

6) Návrh Doplnku č. 3 k internej smernici č. 63 – Postup verejného obstarávania pri 
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou 

7) Návrh Doplnku č. 3 k internej smernici č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku 
mesta Prievidza 

8) Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7-12/2011 
9) D i s k u s i a   p r e   o b y v a t e ľ o v (od 10.00 h do 11.00 h) 
10) R ô z n e 
11) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
12) Z á v e r 

 
Návrh programu bodu „Rôzne“: 

1) Majetkovo-právne veci 
2) Návrh na odstúpenie od Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemkov 

uzatvorenej so spol. Pohrebníctvo DVONČ, s. r. o. 
3) Návrh na zmenu základného imania spoločnosti BIC Prievidza, s. r. o. 
4) Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov 
5) Zmeny v Rade školy pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi 
6) Zmeny v komisii MsZ pre uplatňovanie Ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
7) Zmeny v komisii MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora 

mesta a hlavného kontrolóra mesta 
8) Zmena člena v Správnej rade neziskovej organizácie TIK Prievidza 

 
Primátorka mesta predložila návrh na schválenie programu MsZ. K programu rokovania 
prijalo MsZ uznesenie č. 29/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 28  poslancov za. 
 

K bodu 2) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza predložila Ing. Lýdia 
Ondrejková, vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu. 
Z dôvodu novelizácie i schválenia nových právnych predpisov týkajúcich sa predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach bolo vypracované nové VZN mesta Prievidza          
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území 
mesta Prievidza. Súčasťou tohto VZN sú aj návrhy nových trhových poriadkov – prílohy            
č. 1 – 7. 
Ing. Lýdia Ondrejková informovala o pripomienkach z komisií MsZ. Poslanec Michal Dobiaš 
konštatoval, že v roku 2004 bol zmenený názov „Baníckeho jarmoku“ na „Prievidzský 
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jarmok“  a zastáva názor, že by tento názov mal zostať zachovaný.  Poslanec Roman Hlavač  
zastával opačný názor a konštatoval, že mesto Prievidza je úzko späté s baníctvom, a preto 
súhlasí s opätovným používaním názvu „Banícky jarmok“. Viacerí poslanci verejne 
vyjadrovali svoj postoj k názvu tohto jarmoku. Primátorka mesta uviedla, že aj vďaka 
baníctvu v regióne došlo k osídľovaniu mesta Prievidza. Jedným z dôvodov, prečo sa 
vedenie mesta rozhodlo v roku 2004 premenovať tento jarmok na Prievidzský jarmok bol ten, 
že Hornonitrianske bane prestali finančne prispievať na realizáciu jarmoku.  Primátorka 
mesta ďalej dodala, že obyvatelia mesta sú stále spätí s názvom „Banícky jarmok“. Ing. 
Lýdia Ondrejková pripomenula, že každoročne v máji sa konajú mestské dni, ktorých 
oficiálny názov  bude „Prievidzské mestské dni“.  
MsZ uznesením č. 56/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza            
č. 125/2012 o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
na území mesta Prievidza s pripomienkou: v celom texte sa názov „Ulička remesiel 
a Mestské dni“ nahradí názvom „Prievidzské mestské dni“. 
Hlasovanie: 24 poslancov za, 2 proti, 1 sa zdržal. 
 

K bodu 3) 
Návrh Dodatku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 

zákonných  zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských 
školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, 
v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách 
a pri základných školách predložila Ing. Alena Mikulášová, vedúca oddelenia správy 
a ekonomiky školstva. 
K predloženiu návrhu pristúpil odbor školstva  a starostlivosti o občana z dôvodu zníženia 
podielových daní. Navrhuje sa  zavedenie nového príspevku od zákonného zástupcu na 
úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vo forme mesačného paušálu. Paušál sa 
uhrádza mesačne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje. Príspevok sa týka aj 
predškoláka. Ak do školskej jedálne chodí z rodiny len jeden detský stravník, uhrádza 
mesačne 3,00 €, pri každom ďalšom dieťati sa vyberá len 2,00 € a za deti v hmotnej núdzi po 
1,00 €. Ďalej sa navrhuje sa zvýšenie poplatkov v ZUŠ  o 1,00 €/mesiac a v školských 
družinách o 0,50 €/mesiac.   
Poslanec Peter Petriska namietal, že mesto by malo nakupovať ako veľkoobchod. Na jeho 
pripomienku reagovala primátorka mesta s tým, že mesto nakupuje transparentne, 
dodávatelia  potravín pre jedálne sú vyberaní prostredníctvom verejného obstarávania.  
MsZ uznesením č. 57/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Dodatok č. 6 k VZN mesta 
Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých 
na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre 
voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, 
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách. 
Hlasovanie: 24 poslancov za, 4 poslanci proti, 1 sa zdržal. 
 

K bodu 4) 
Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, 

spol. s r.o., Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-12/2011 
predložil Bc. Miroslav Procháska, konateľ spol. UNIPA, s. r o., Prievidza. 
Bc. Miroslav Procháska uviedol, že v roku 2011 nepristúpili k vypínaniu verejného osvetlenia 
v prímestských častiach, tak ako to bolo v roku 2010. V minulom roku sa predovšetkým 
odstraňovali nedostatky týkajúce sa verejného osvetlenia, rozšírili sa elektrické prípojky na 
realizáciu jarmoku na starom sídlisku, rozšírila sa vianočná výzdoba atď. V roku 2011 bol 
spracovaný pasport verejného osvetlenia mesta Prievidza. Napriek tomu, že mesto znížilo 
transfer na prevádzku športovísk o 96 tis. €, spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza zabezpečila 
prevádzku všetkých spravovaných športovísk.    
Helena Dadíková vydvihla činnosť a hospodárske výsledky spoločnosti UNIPA, s.r.o., 
Prievidza. PaedDr. Eleonóra Porubcova poďakovala za pomoc pri riešení parkovania pred 
gymnáziom. 
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MsZ uznesením č. 58/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo započítanie nedočerpaných 
finančných prostriedkov na el. energiu VO a CSS,  transferu na modernizáciu a rekonštrukciu 
VO a transferu na prevádzku šport. areálu S. Chalupku vo výške 3.422,69 € oproti 
prečerpaným finančným prostriedkom na správu a prevádzku VO a športovísk za obdobie 1-
12/2011 vo výške 131.601,95 €. 
Hlasovanie: 29 poslancov za.  

K bodu 5) 
Návrh na rekonštrukciu a energetickú optimalizáciu  časti verejného osvetlenia mesta 

Prievidza a spôsob jeho financovania prostredníctvom projektu EPC (Energy Performance 
Contracting - energetické služby so zárukou) predložil Bc. Miroslav Procháska, konateľ  spol. 
UNIPA, s. r. o., Prievidza.  
V prípade realizácie projektu EPC  by klesla spotreba elektrickej energie  VO o 49 %. 
Predpokladané náklady na projekt sú vo výške 970 tis. € a návratnosť investície je 6,25 roka. 
Výber dodávateľa bude prostredníctvom verejného obstarávania.  Spoločnosť UNIPA, s. r.o., 
nežiada na tento projekt zvýšenie transferu od mesta,  nakoľko investorom bude vybraná 
spoločnosť, ktorej sa postupne bude investícia splácať.  Pokiaľ by k úsporám na energiách 
nedošlo, mesto môže od zmluvy odstúpiť. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. vyzdvihol, že pri 
tomto projekte je zagarantované dosiahnutie úspor. 
MsZ uznesením č. 59/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo rekonštrukciu a energetickú 
optimalizáciu  časti sústavy verejného osvetlenia mesta Prievidza podľa predloženého 
projektu Z11-091/2011, spôsob jeho financovania formou projektu EPC (Energy 
Performance Contracting - energetické služby so zárukou) a jeho realizáciu súčasným 
správcom verejného osvetlenia, spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o., Prievidza. 
Hlasovanie: 29 poslancov za.  
 

K bodu 6) 
Návrh  Doplnku č. 3 k internej  smernici č. 63, IS - 63 Postup verejného obstarávania 

pri zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou predložila Iveta Krajčíková, odborný referent pre 
verejné obstarávanie.  
Iveta Krajčíková uviedla, že materiál bol vypracovaný na základe požiadavky oddelenia 
školstva. 
V časti 2 Postup ods. 2.8. Zadávanie zákaziek a vecné limity, pri ktorých nie je potrebné 
vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu  bod 1. písm. a) služby sa navrhuje nahradiť 
text: preddavok na drobný nákup pre MŠ a ŠJ MŠ vo výške do 35 € na jednu MŠ 
poskytnutého jednorázovo (maximálne 4 x do roka) textom „preddavok na drobný nákup pre 
MŠ a ŠJ MŠ vo výške do 75€ na jednu MŠ poskytnutého jednorázovo (maximálne 4 x do 
roka). Komisie MsZ navrhovali zvýšenie stanoveného preddavku do 150 €, ale pri tejto sume 
by bolo riziko prekročenia limitu 10 tis. € ročne, a preto MsR navrhla zníženie na 100 €. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 60/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 

K bodu 7) 
Návrh Doplnku č. 3 k internej smernici č. 65, IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom 

majetku mesta Prievidza predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  

Na základe uznesenia Mestskej rady č. 42/12 zo dňa 14.2.2012 pripravila právna kancelária 
návrh na zmenu internej smernice IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza. Vychádzala pritom z absencie úpravy v oblasti predaja majetku formou obchodnej 
verejnej súťaže v prípade, ak nevedie k úspešnému ukončeniu. V prípade neúspešného 
ukončenia OVS  možno zvoliť ďalší postup buď opakovanie súťaže s istým časovým 
odstupom za tých istých podmienok alebo pristúpiť k opakovaniu súťaže so zmenenými 
podmienkami, a to nelimitovať minimálnu cenu, resp. znížiť hranicu minimálnej kúpnej ceny. 
V takýchto prípadoch je možné analogicky postupovať s použitím príslušných ustanovení 
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zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., zákona č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách v z.n.p. a najmä zákona č. 563/2009 Z.z. daňový poriadok v z.n.p. 
s účinnosťou od 01.01.2012.   
MsZ uznesením č.61/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 3 k internej 
smernici č. 65, IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom  majetku mesta Prievidza  pripomienkami: 
v bode 1.: 
v písm. a) sa pred slovo „súťaž“ dopĺňa slovo „opakovanú“ a text „vo výške 90%“ sa 
nahrádza textom „vo výške 80 %“, 
v písm. b) sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom: „ak bude opakovaná súťaž vyhlásená 
v zmysle písm. a)  tohto bodu vyhodnotená ako neúspešná, mesto vyhlási opätovnú súťaž 
na predaj nehnuteľnosti, pri ktorej MsZ schváli minimálnu kúpnu cenu vo výške 60 % 
hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom“, 
bod c) sa vypúšťa,  
v bode 2. : 
V časti 5. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 5.7 s textom: „Postup pri obchodnej verejnej 
súťaži uvedený v bode 3.4.19 smernice IS – 65 v znení jej Doplnku č. 3, sa môže uplatniť aj 
na obchodné verejné súťaže vyhodnotené ako neúspešné, ktoré sa uskutočnili pred 
účinnosťou Doplnku č. 3 k IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.“ 
Hlasovanie:  27 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 

K bodu 8) 
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2011 predložil Ján Dobrovodský, 

konateľ spoločnosti SMMP, s. r. o.  
V II. polroku 2011 bolo pridelených spolu 27 bytov, z toho na Ciglianskej ceste – 14 bytov, na 
Ciglianskej ceste - pavlačové byty -  8, na Ul. M. Falešníka – 3 byty a 2 byty boli pridelené 
v rámci starej výstavby. 
MsZ  uznesením č. 62/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Prehľad 
o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2011. 
Hlasovanie: 29 poslancov za.  

K bodu 9) 
„Diskusia pre obyvate ľov“ 

V rámci diskusie pre obyvateľov vystúpili žiaci zo ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi  – 
Marek Sklenka, Peter Trubač a Michaela Vysočanová za prítomnosti pani učiteľky Jackovej.  
Pani učiteľka Jacková informovala o úspechoch žiakov na medzinárodnej súťaži 
v programovaní. Primátorka mesta konštatovala, že sa teší z výborných výsledkov študentov 
a zároveň im poďakovala. 

Pán Atila Maroš sa pýtal na rekonštrukciu komunikácie na Ul. A. Kmeťa.  Primátorka 
mesta uviedla, že rekonštrukcia tejto cesty je zaradená medzi priority v oblasti opravy 
komunikácií v meste.   Konštatovala však, že sa znížil počet obyvateľov mesta Prievidza 
a tým sa znižuje aj výška prijatých podielových daní pre naše mesto.  

Pani Stucká  vystúpila ohľadom žiadosti o výrub stromu na Ul. Ivana Krasku 
v Prievidzi.  Uviedla, že spoločenstvo bytov by výrub vykonalo na vlastné náklady z fondu 
opráv domu.  Ing. JUDr. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že mesto plánuje spustiť nový systém 
výrubu stromov v meste.  Konštatoval, že výrub stromov je mnohokrát nebezpečný 
a náročný, môže dôjsť ohrozeniu života. Avšak žiadosťami spoločenstiev o výrub stromov na 
vlastné náklady sa mesto zaoberá, v blízkej dobe budú spoločenstvá informované.  

 
K bodu 10) 

„Rôzne“ 
Majetkoprávne veci predložila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.  

K žiadosti  spoločnosti Lekáreň na sídlisku, s.r.o., Prievidza  o zriadenie vecného bremena  
s právom prechodu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2059/1 vo vlastníctve mesta 
Prievidza v dĺžke od bytového domu na parc.č. 2053 po nebytový priestor na parc.č.2059/13 
a v šírke 1 m,  a  o súhlas s vybudovaním samostatného prístupového chodníka  zo 
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zámkovej dlažby na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2059/1, vo vlastníctve mesta Prievidza, 
v dĺžke od bytového domu na parc.č. 2053 po nebytový priestor na parc.č.2059/13 a v šírke 
1 m prijalo MsZ uzn. č. 63/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 2 poslanci za, 22 proti, 2 sa zdržali. 
 
K žiadosti spoločnosti  Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 
6652/22, parc.č. 6652/23, parc.č. 6652/24 a parc.č. 6652/25 strpieť na týchto pozemkoch 
umiestnenie inžinierskych sietí – zemných rozvodov tepla a TÚV a strpieť vstup na tento 
pozemok  v ktoromkoľvek čase, na účel prevádzkovania a vykonávania údržby a  opráv 
týchto inžinierskych sietí,  v prospech Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s., Prievidza 
prijalo MsZ uzn. č. 64/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
K žiadosti Ladislava Baláža, bytom Prievidza,  Lúčna ul. 151/35, o kúpu časti pozemku 
parcela č. 3796/2 na LV 1 v rozsahu výmery 18 m², na ktorom sa nachádza stavba - dočasná 
garáž, súpisné č. II. 985 vo vlastníctve žiadateľa; prijalo MsZ uzn. č. 65/12, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici. 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 27 proti. 
 
K žiadosti Jozefa Hlinku, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 34/14, o kúpu časti pozemku 
parcela č. 3796/2 na LV 1 v rozsahu výmery 19 m², na ktorom sa nachádza stavba - dočasná 
garáž, súpisné č. III. 989 vo vlastníctve žiadateľa; prijalo MsZ uzn. č. 66/12, ktoré tvorí 
prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov proti.  
 
Uznesením č. 67/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo jednotný postup mesta 
Prievidza v prípade žiadostí fyzických alebo právnických osôb o kúpu pozemkov vo 
vlastníctve mesta Prievidza, ktoré sa nachádzajú pod dočasnými stavbami s tým, že mesto 
Prievidza nemá zámer tieto pozemky predávať. 
Hlasovanie: 26 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 
K žiadosti Aleny Bobokovej, bytom Prievidza, Ul. E. M. Šoltésovej č. 1/7, o kúpu 
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 4993/37, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 2 m2, odčlenenej z parcely č. 4993/1 Geometrickým plánom č. 8/2012. Na 
predmetnom pozemku sa nachádza stavba prestrešenia nádvoria vo vlastníctve žiadateľky, 
prijalo MsZ uzn. č. 68/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 
K žiadosti Jána Michaloviča, bytom Prievidza, Urbánkova ul. 7/6, o kúpu objektu bufetu 
Dráčik zapísaného v evidenčnej karte hmotného majetku mesta ako „rekreačná chata zo 
žrďoviny“, na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 4859/3, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 27 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, a to na účel využitia na prevádzku 
občerstvenia; prijalo MsZ uzn. č. 69/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 28 poslancov za, 1 sa zdržal.  

 
K žiadosti spoločnosti PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s., so sídlom v Novákoch, Ul. M. R. 
Štefánika 116,  ako vlastníka bytu č. 6 v bytovom dome na Ul. J. Jesenského 7, súpisné č. 
10451, postaveného na pozemku, parcela č. 2747/15 v k. ú. Prievidza o vyjadrenie súhlasu 
s predajom spoluvlastníckeho podielu 64/928 pod bytovým domom súpisné  č. 10451; prijala 
MsR uzn. č. 70/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 29 poslancov za. 
 
K žiadosti spoločnosti APF Development, s.r.o., Bratislava o kúpu pozemku parcela č. 
5400/42 vo výmere 11 685 m² do jej výhradného vlastníctva za cenu 1,00 €/m², prijalo MsZ 
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uzn. č. 71/12, ktorým neschválilo zámer predať pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/42 
vo výmere 11 685 m² pre spoločnosť APF Development, s.r.o., Bratislava na účel 
vybudovania prístupovej komunikácie z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pretože podľa § 4 ods. 3 
písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mesto okrem iného 
zabezpečuje výstavbu,  údržbu a správu miestnych komunikácií a tým, že spoločnosť APF 
Development, s.r.o., Bratislava komunikáciu vybuduje, urobí tak namiesto mesta Prievidza, 
pričom spoločnosť APF Development, s.r.o., Bratislava pri výstavbe komunikácie dodrží 
projektovú dokumentáciu, ktorá bude prílohou kúpnej zmluvy. Predmetným uznesením 
zároveň MsZ neschválilo zriadenie predkupného práva v prospech mesta Prievidza a  súhlas 
s vybudovaním  prístupovej komunikácie na pozemku parc.č. 5400/42. 
Hlasovanie: 27 poslancov proti, 2 sa zdržali.  
 
K žiadosti Edmunda Majdana, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 14/1, o zriadenie vecného 
bremena s právom prístupu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2747/19 vo vlastníctve 
mesta Prievidza v rozsahu výmery približne 12 m2, k pozemku parc.č. 2678/2 vo vlastníctve 
žiadateľa, na účel vybudovania prístupu k stavbe dvojgaráže, prijalo MsZ uzn. č. 72/12, ktoré 
tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 28 poslancov proti.  
 
K žiadosti Petra Duvača a manž., bytom Prievidza, Lesná ul. č. 2,  o kúpu časti pozemku v k. 
ú. Hradec, z  parcely č. 15, záhrada vo výmere približne 177 m2, na účel majetkoprávneho 
usporiadania pozemku pod časťou budovy a bezprostredne priľahlého pozemku k pozemku 
vo vlastníctve žiadateľov,  prijalo MsZ uzn. č. 73/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 25 poslancov za.  
 
Ľubica Burešová podala informáciu, že v súlade s uznesením MsR č. 66/12 zo dňa 
22.02.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 05.03.2012 zverejnený zámer mesta 
Prievidza, prenechať pre Zumera Kučeru, Ul. A. Škarvana 365/4, Prievidza do nájmu 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 1835/6 vo výmere 16 m2, 
nachádzajúcu sa na križovatke Rastislavovej ul., Ul. G. Švéniho a Námestia slobody, za 
účelom umiestnenia  vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou „Zmrzliny“, 
spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je svojím umiestnením 
bezprostredne priľahlý k prevádzke „Zmrzliny“, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho 
sedenia, a na ktorom bude Zumer Kučera poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo 
je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, a to za podmienok - nájomného vo 
výške 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. príslušného kalendárneho roka 
a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
MsZ uznesením č. 74/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza – časť pozemku, parcela č. 1835/6 vo výmere 16 m2, nachádzajúcej sa na 
križovatke Rastislavovej ul., Ul. G. Švéniho a Námestia slobody pre Zumera Kučeru, Ul. A. 
Škarvana 365/4, Prievidza, za účelom umiestnenia  vonkajšieho sezónneho sedenia pred 
prevádzkou „Zmrzliny“, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „Zmrzliny“, ktorá zároveň 
tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude Zumer Kučera poskytovať 
občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, 
a to za podmienok - nájomného vo  výške 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. 
príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou. 
Hlasovanie: 24 poslancov za, 2 sa zdržali.  
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Ľubica Burešová predložila informáciu, že v súlade s uznesením MsR č. 67/12 zo dňa 
22.02.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 05.03.2012 zverejnený zámer mesta 
Prievidza, prenechať pre Vilmu Vojtechovú, Ul. J. Francisciho 17/2, Prievidza do nájmu 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 5009/1 vo výmere 10,2 m2, 
nachádzajúcu sa na Ul. Ľ. Ondrejova, za účelom umiestnenia  vonkajšieho sedenia  so 
záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „KEBAB“ na Ul. Ľ. Ondrejova 
1905/17A, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je svojím 
umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „KEBAB“, ktorá zároveň tvorí zázemie 
vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude Vilma Vojtechová poskytovať občerstvenie 
v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, 
t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, a to za 
podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 
0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného kalendárneho roka a uzatvorenia 
nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
MsZ uznesením č. 75/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza – časť pozemku, parcela č. 5009/1 vo výmere 10,2 m2, nachádzajúcej sa na Ul. Ľ. 
Ondrejova, pre Vilmu Vojtechovú, Ul. J. Francisciho 17/2, Prievidza, za účelom umiestnenia  
vonkajšieho sedenia  so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „KEBAB“ na 
Ul. Ľ. Ondrejova 1905/17A, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „KEBAB“, ktorá zároveň 
tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude Vilma Vojtechová poskytovať 
občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, 
a to za podmienok - nájomného vo  výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., a vo 
výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. príslušného kalendárneho roka 
a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
Nakoľko odpredaj areálu bývalej MŠ na Nedožerskej ceste nebol úspešný, predložila právna  
kancelária návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj areálu 
bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi, t. j. objektu a pozemku v zmysle 
Doplnku č. 3 k internej smernici č. 65, IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza; prijalo MsZ uzn. č. 76/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ schválilo zámer 
mesta Prievidza odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, areál bývalej materskej školy na 
Nedožerskej ceste v Prievidzi, a to objekt, súpis. č. 30192 a pozemok, parc. č. 6577/3 
vo výmere 4 334 m2, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia:  
sociálne služby alebo zariadenie školského prípadne  zdravotníckeho typu alebo na bytové 
účely, kúpna cena: minimálne vo výške 310 454,40 €, termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní 
od podpísania kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky doručené návrhy. Účastníci súťaže berú na vedomie, že na pozemku parc. 
č. 6577/3 sa nachádzajú inžinierske siete.  
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
Nakoľko odpredaj areálu na Ul. J. Hollého nebol úspešný, predložila právna kancelária návrh 
na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj oploteného areálu na Ul. 
J. Hollého č. 2 v Prievidzi, a to nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza: administratívna budova súp. č. 
10418 na parc. č. 1889, garáž súp. č.10769 na parcele č. 1891/7, garáž súp. č. 10769 na 
parcele č. 1891/6 a garáž súp. č. 10769 na parcele súp. č. 1891/5 s príslušenstvom a 
pozemky: parc. č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, parc. č. 1891/7 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, parc. č.1891/6 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 19 m2,  parc. č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2  a časti z 
parc. č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 605 m2, odčlenené Geometrickým 
plánom č. 11/2011 zo dňa 5.5.2011 vypracovaným GEOMETROU, Ing. Dana 
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Gašparovičová, Prievidza ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 
378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 2 m2,  t.j. pozemky spolu 
vo výmere 724 m2, v zmysle Doplnku č. 3  k internej smernici  č. 65,  IS – 65  Pravidlá pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  
K tomuto návrhu prijalo MsZ uzn. č. 77/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ schválilo 
zámer mesta Prievidza odpredať oplotený areál na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, formou 
obchodnej verejnej   súťaže s podmienkami:  účel využitia: objekt bude využívaný na taký 
účel, ktorý nebude obmedzovať vlastníkov okolitých nehnuteľností,  kúpna cena: minimálne 
vo výške    224 288,00 €,  termín úhrady kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní od podpísania 
kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky doručené návrhy. 
Hlasovanie:  26 poslancov za, 1 proti.  
 
K návrhu právnej kancelárie  na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na 
odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka - rekreačná chata Mraznica   na parcele č. 
1228, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 89 m2, súpisné č. V. 674, orientačné č. 13  
s príslušenstvom v zmysle Doplnku č. 3 k internej smernici č. 65, IS – 65 Pravidlá pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza; prijalo MsZ uzn. č. 78/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
MsZ schválilo zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka - rekreačná 
chata Mraznica na parcele č. 1228, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 89 m2, súpisné 
č. V. 674, orientačné č. 13  s príslušenstvom,  formou obchodnej verejnej súťaže s  
podmienkami:  kúpna cena:   minimálne vo výške 34 032,44 €  (80 % zo všeobecnej hodnoty      
predávaných      nehnuteľností    stanovenej   Znaleckým   posudkom    č.  10/2011     
vypracovaným   znaleckou   spoločnosťou:  AUDING,   s. r. o., Bojnická cesta 35,     
Prievidza);  termín úhrady kúpnej ceny:   do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tiež okolité pozemky nie sú predmetom 
predaja. 
Hlasovanie: 25 poslancov za, 2 proti, 1 sa zdržal. 
 
K návrhu  na  vyhlásenie  opakovanej  obchodnej  verejnej súťaže  na odpredaj  pozemku 
v k. ú. Prievidza parcela č. 7127/34, orná pôda vo výmere 455 m2 (v celosti) v zmysle 
Doplnku č. 3  k internej smernici  č. 65,  IS – 65  Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza; na účel  individuálnej bytovej výstavby, pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve 
Jána Filipa, bytom Prievidza, Lúčna ul. č. 47/7, prijalo MsZ uzn. č. 79/12, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici. MsZ schválilo zámer  mesta  Prievidza   odpredať  pozemok   v  k. ú.   Prievidza   
parcela č.     7127/34,  orná  pôda  vo výmere  455 m2  (v celosti) – pozemok priľahlý 
k pozemku vo  vlastníctve  Jána Filipa, bytom Prievidza, Lúčna ul. č. 47/7, formou obchodnej 
verejnej  súťaže s podmienkami: účel využitia: individuálna bytová výstavba,  kúpna cena: 
minimálne vo výške 28,00 € /m2,  termín úhrady kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky doručené návrhy. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
Poslanec MsZ Michal Dobiaš sa pýtal, akým spôsobom mesto inzeruje zámer odpredať 
nehnuteľnosti.  JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že v krátkom čase mesto plánuje inzerovať aj 
v iných  regiónoch. 
 

K žiadosti spoločnosti UNIPA, s.r.o., Prievidza o stanovisko k parkovacej ploche na Ul. M. 
Mišíka, parc. č. 1944/22 a 1944/21; prijalo MsZ uzn. č. 80/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Parkovacie plochy na Ul. M. Mišíka (približne 23 parkovacích miest) budú vyčlenené pre 
potreby samosprávy. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
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JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, predložil návrh na odstúpenie od  Zmluvy 
o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemkov pod budovou budúceho krematória a 
budúceho cintorína v lokalite „Cesta pod Banskou“,  uzavretej dňa 29.9.2006  medzi mestom 
Prievidza a spoločnosťou Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o., Partizánske – Veľké Bielice,  
v znení dodatkov č. 1 a č. 2. 
Zmluvné strany zaviazali, že do 30 dní od majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 
nevyhnutných pre vybudovanie nového cintorína v lokalite „Cesta pod Banskou“  v celkovej 
výmere 36670 m2, uzatvoria zmluvu o nájme uvedených pozemkov. K majetkoprávne 
vyporiadaniu týchto pozemkov však nedošlo.  Spoločnosti Pohrebníctvo Dvonč, s. r. o.,  
nevznikli žiadne náklady a súhlasia s odstúpením od zmluvy.  
Primátorka mesta uviedla, že z tejto zmluvy nevyplynula žiadna výhoda pre mesto. 
Informovala o pripravenom projekte na výstavbu nového cintorína aj s krematóriom, 
o rozšírení cintorína.  PaedDr. E. Porubocová uviedla, že je potrebné riešiť aj rozšírenie 
parkovacích miest pri cintoríne. 
MsZ uznesením č. 81/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo odstúpenie od Zmluvy 
o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemkov pod budovou budúceho krematória a 
budúceho cintorína v lokalite „Cesta pod Banskou“,  uzavretej dňa 29.9.2006  medzi mestom 
Prievidza a spoločnosťou Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o., Partizánske – Veľké Bielice,  
v znení dodatkov č. 1 a č. 2. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  

JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie,  informoval o návrhu na zmenu základného 
imania spoločnosti BIC Prievidza, s. r. o. 
BIC Prievidza, spol. s r.o., má troch spoločníkov, ktorých vklady predstavujú hodnoty: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. – vklad 1 660 € (peňažný vklad), mesto Prievidza – 
vklad 122 519 € (nepeňažný vklad) a Ing. František Vrták – vklad 1 660 €. Napriek tomu, že 
výška vkladu je rozdielna, pri hlasovaní v spoločnosti má každý spoločník jeden hlas.  
Právna kancelária preto navrhla, aby bolo znížené základné imanie spoločnosti o nepeňažný 
vklad mesta a zvýšené o peňažný vklad mesta o sumu 1680 €. Zároveň bude navrhnutá 
zmena spoločenskej zmluvy. 
MsZ uznesením č. 82/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zníženie základného imania 
spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o., o nepeňažný vklad  v podobe nehnuteľnosti zapísanej 
v  LV č.1 k. ú. Prievidza, parc. č. 2214/9 – zastav. plocha vo výmere 354m², prevádzková 
budova garáž súp. číslo  10475 v celku, v podiele 2/3, a zároveň zvýšenie základného 
imania spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o., o peňažný vklad  v hodnote 1680,00 €, za 
účelom zachovania existencie spoločnosti. 
Hlasovanie: 29 poslancov za.  

Informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia Materskej školy na Ul. P. 
Benického v Prievidzi“ predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci referátu pre strategický rozvoj.  
Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy výmenou výplní 
otvorov obvodového plášťa za nové. Materská škola dlhodobo nedosahuje  odporúčané 
vnútorné teploty hlavne v zimnom období ani po pridaní ohrievačov. Ďalším závažným 
nedostatkom sú netesnosti na spojoch krídelných dverí v spodnej časti, cez ktoré pri daždi 
zateká do spální cez dverné otvory. MsZ uznesením č. 83/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, 
schválilo predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia Materskej školy na Ul. P. Benického 
v Prievidzi“ a kofinancovanie projektu vo výške 1 450,00 €,  t.j. 10% z celkových výdavkov na  
projekt. 
Hlasovanie: 28 poslancov za. 
 
Mgr. Ivan Benca ďalej informoval o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia 
prechodov pre chodcov “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov. 
Cieľom osvetlenia prechodov pre chodcov je zvýšiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich 
prechodom tak, že budú priamo osvetlení doplnkovým osvetlením. V praxi  to znamená 
osadenie stožiarov o výške 6 m od zeme (bežne sa na osvetlenie komunikácií používajú 
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stožiare o výške 8 a viac metrov). Na osvetlenie sa použije špeciálne vyvinuté svietidlo pre 
osvetlenie prechodov pre chodcov, ktoré má unikátnu vyžarovaciu charakteristiku. Jeho 
svetlený tok je sústredený výhradne do priestoru pre chodcov a chodec je aj z veľkej 
vzdialenosti veľmi dobre viditeľný. Vodič vidí chodca v tzv. pozitívnom kontraste, čo 
znamená, že chodec je z pohľadu vodiča veľmi dobre osvetlený oproti tmavému pozadiu 
(ceste).  
MsZ uznesením č. 84/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Vybudovanie osvetlenia prechodov pre chodcov“ a kofinancovanie projektu vo 
výške 1 367,00 €, t.j. 10% z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  

Mgr. Ivan Benca uviedol, Projekt s názvom „Mama, oco, poď sa hrať, poďme spolu 
športovať“, ktorý bude realizovaný MŠ na Malonecpalskej ulici,  je zameraný  na rozvíjanie 
motorických kompetencií,  pohybových zručností pre deti, s účasťou rodičov a zamestnancov 
MŠ.  Cieľom je rozvoj fyzickej zdatnosti s využitím rôzneho náradia a náčinia,  skvalitnenie 
materiálno - technických podmienok MŠ na športové aktivity. Zaradením aktivít pre všetky 
vekové kategórie bude materská škola podporovať šport ako  druh zábavy, uvoľnenia a 
zlepšenie občianskeho podvedomia o  škole podporujúcej zdravý životný štýl. MsZ 
uznesením č. 85/12 schválilo predloženie projektu s názvom: „Mama, oco, poď sa hrať, 
poďme spolu športovať“,  ktorý bude realizovaný MŠ na  Malonecpalskej ulici v Prievidzi a 
kofinancovanie projektu vo výške 125,00 €, t.j. 5 % z požadovanej dotácie. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 
MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, informoval o vzdaní sa Ing. Petry Kobetičovej 
členstva v Rade školy pri ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., Prievidza. Ďalej predložil návrh 
MsR, aby do Rady školy pri ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., Prievidza bol za   mesto 
Prievidza delegovaný  Juraj Ohradzanský. 
MsZ uznesením č. 86/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu zástupcu mesta 
v Rade školy pri ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., Prievidza tak, že Ing. Petru Kobetičovú 
nahradí Juraj Ohradzanský.  
Hlasovanie: 26 poslancov za, 1 sa zdržal.  

 
MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, informoval  o žiadosti Rady školy pri ZUŠ L. 
Stančeka, Rastislavova ul., Prievidza o zmenu zástupcu zriaďovateľa v rade školy Ing. 
Róberta Orsága z dôvodu jeho neúčasti na zasadnutiach. Informoval o odporučení MsR,  
aby do Rady školy pri ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., Prievidza bola za  mesto Prievidza 
delegovaná Ing. Janka Bieliková, zamestnankyňa MsÚ.  
MsZ schválilo  zmenu zástupcu mesta v Rade školy pri ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., 
Prievidza tak, že Ing. Róberta Orsága nahradí Ing. Janka Bieliková.  
Hlasovanie: 26 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 
 MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, uviedol, že Ing. Richard Takáč sa vzdal 
členstva v strane SNS a z tohto dôvodu je potrebná zmena člena za stranu SNS v komisii 
MsZ pre uplatňovanie Ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov. Zároveň sa Ing. Richard Takáč vzdáva aj členstva v 
komisii MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta 
a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods. 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
Navrhovaným kandidátom za stranu SNS je poslanec MsZ Gabriel Čauder. 
Prednosta MsÚ ďalej informoval o vzdaní sa Michala Dobiaša v Komisii pre uplatňovanie 
Ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov. Poslanec Michal Dobiaš bol v komisii za stranu ĽS-HZDS. Nakoľko 
medzi poslancami MsZ v Prievidzi nie je žiaden za túto stranu, nie je navrhnutý nový 
kandidát.  
Uznesením  MsZ č. 88/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo MsZ zmenu uznesenia 
MsZ č. 357/10 zo dňa 21. 12. 2010, ktorým bolo schválené zloženie komisie MsZ pre 
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uplatňovanie Ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov tak, že člena za stranu SNS -   Ing. Richarda Takáča nahradí 
Gabriel Čauder  a vypúšťa sa „Michal Dobiaš – ĽS HZDS“. 
Hlasovanie: 26 poslancov za, 2 sa zdržali.  
 
Uznesením MsZ  č. 89/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 
359/10 zo dňa 21. 12. 2010, ktorým bolo schválené zriadenie a zloženie komisie MsZ na 
prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra 
mesta podľa § 11 ods. 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach tak, že poslanca MsZ Ing. 
Richarda Takáča nahradí poslanec MsZ Gabriel Čauder.  
Hlasovanie: 27 poslancov za, 2 sa zdržali.  
 
MVDr. Norbert Turanovič informoval vzdaní sa Ing. Petry Kobetičovej členstva v Správnej 
rade neziskovej organizácie TIK Prievidza. Predložil návrh odporučený MsR,  aby za členku 
Správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza bola zvolená Katarína Čičmancová. 
MsZ uznesením č. 90/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo Katarínu Čičmancovú za 
členku Správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza. 
Hlasovanie: 26 poslancov za, 2 sa zdržali.  
 

K bodu 11) 
„Interpelácie poslancov“ 

 Poslanec Peter Petriska požiadal, aby sa monitorovali priestory pred ZŠ na Ul. S. 
Chalupku, nakoľko pred školou došlo k fyzickému útoku dvoch žiačok.  Náčelník MsP Mgr. 
Ľubomír Pomajbo uviedol, že asi pred týždňom tri deti zo špeciálnej základnej školy fyzicky 
napadli tieto školáčky.  Monitoring je zabezpečený už od 21. 3. 2012 a to v čase, keď deti 
prichádzajú a odchádzajú zo škôl. Riaditelia škôl sú v tejto veci informovaní.  
 
 MVDr. Vladimír Petráš sa pýtal, prečo príslušníci MsP  doručujú poštové zásielky.  
Mgr. Ľ. Pomajbo, náčelník MsP, uviedol, že vo výnimočných prípadoch doručujú  
doporučené zásielky z mesta, zvyčajne ide o exekútorské príkazy.  JUDr. R. Pietrik dodal, že 
ide o súčinnosť  na požiadanie prokuratúry.  
  
Helena Dadíková pripomenula, že dňa 2. 4. 2012 bude zasadať komisia MsZ pre 
uplatňovanie Ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. Vyzvala poslancov, aby nezabudli odovzdať oznámenie 
v zmysle tohto zákona. 
 
 Július Urík sa pýtal na odstránenie dočasných stavieb pred OD Prior.  JUDr. Ing. 
Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že vedenie mesta rokuje s investorom „ROC“, ktorý prisľúbil, že 
do konca roka by tieto stavby mali byť odstránené.  

 PaedDr. Eleonóra Porubcová požiadala o riešenie problému s túlavými mačkami. 
Konštatovala, že sú agresívne, špinia okolie atď.  Mgr. Ľ. Pomajbo, náčelník MsP, uviedol,, 
že zákon rieši len odchyt túlavých psov.  Primátorka mesta dodala, že mesto bude hľadať 
riešenie.   

 Peter Petriska sa pýtal na výrub stromov na Ul. Ivana Krasku v Prievidzi.  Požiadal 
o stanovisko k výrubu.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. konštatoval, že nie je jednoduché 
stanoviť, kedy tieto stromy budú vyrúbané, problematika výrubu stromov v celom meste je 
v riešení. 
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 Peter Petriska sa ďalej pýtal na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách. Ján 
Dobrovodský uviedol, že s opravou výtlkov sa začalo pred dvoma týždňami, oprava sa 
vykonáva postupne v rámci celého mesta. 

 
K bodu 12 ) 

Záver 
     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým 
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh 
mestského zastupiteľstva.  V závere pripomenula, že mesto dňa 31. 3. 2012 organizuje 
spoločnú akciu mesta „Jarné upratovanie“ a informovala o prvom prievidzskom majálese.  
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  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. Richard Takáč                 MUDr. Ján Šlapák 
             overovateľ I.                                                                           overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                   JUDr. Katarína Macháčková 
           prednosta MsÚ                                                                primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
 


