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

konaného d ňa 24. 4. 2012 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:   08.00 h 
Ukončenie zasadnutia:      13.50 h  
 
Prítomní:               poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnili sa: MUDr. Dušan Magdin, Michal Dobiaš, Mgr. Ružena Dlábiková, Peter 

Petriska – neskorší príchod, Roman Hlaváč – 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 – hovorca mesta 

   JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 
                                   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru  

Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia 
   Ing. Lýdia Ondrejková – vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu  

Mgr. Vlasta Miklasová  – ved. odboru školstva a starostlivosti o občana 
Ing. Mária Flimelová, PhD. –  vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS Prievidza 
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s.r.o., Prievidza 
Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza 

   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi 
   Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS v Prievidzi  
                                                            
                                   –  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  26 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 Helena Dadíková.   
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z  MsZ –  Katarínu Čičmancovú  
a Júliusa Uríka. 
Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov: Katarínu Vráblovú – za predsedníčku, 
Marcela Dobrovodského – za člena, MVDr. Vladimíra Petráša –  za člena.  
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Uznesením č. 91/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie. 
Hlasovanie: 24 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) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
3) Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za 

rok 2011 
4) Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia 

rozpočtu k 31. 12. 2011 
5) Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2011 
6) Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2011 
7) Záverečný účet mesta Prievidza  za rok 2011 a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu 

mesta Prievidza za rok 2011 
8) Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 
9) Návrh na zrušenie III. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi a jej súčastí  
10) Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské 

obvody v meste Prievidza 
11) Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia na území mesta 
Prievidza pre rok 2012 

12) Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov  

13) Návrh IS č. 69 Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch 
z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám 

14) Pravidlá pre predaj pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza Západ I.  
15) Informácia o možnostiach ďalšieho pochovávania v meste Prievidza 
16) 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) 
17) R ô z n e 
18) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
19) Z á v e r 
 
Návrh programu bodu „Rôzne“: 

 
1) Protest prokurátora proti VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov v zaradeniach spoločného stravovania, 
v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza 

2) Majetkovo-právne veci 
3) Zmena zapisovateľky v komisii mládeže a voľnočasových aktivít 
4) Zmena v zložení komisie školstva a kultúry 
5) Informácia o činnosti komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 

Primátorka mesta predložila návrh na schválenie programu MsZ. K programu rokovania 
prijalo MsZ uznesenie č. 92/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 25  poslancov za. 
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K bodu 2) 
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta 

MsÚ.  Bližšie sa venoval uzneseniam, ktoré boli navrhnuté na zrušenie resp. na vypustenie 
zo sledovania. 
Uznesenie č. 371/II./III./2011, ktorým MsZ schválilo uplatnenie náhrady za doterajšie 
užívanie pozemkov u vlastníkov jednotlivých dočasných garáží na Ul. M. Hodžu a J. Hollého, 
je navrhnuté na zrušenie, nakoľko bol zistený nesúlad  na listoch vlastníctva OSBD ako 
pôvodného vlastníka a súčasných vlastníkov garáží.  Z údajov katastra nehnuteľností sa 
zistilo, že na predmetné pozemky vo vlastníctve mesta bolo zriadené vecné bremeno 
s právom stavby, vstupu a prechodu v prospech vlastníkov garáží. 
 
K uzneseniu č. 141/III/04 prednosta MsÚ uviedol, že zo zámeru vybudovania objektov 
sociálneho bývania a odkúpení predmetných nehnuteľností od OSP, a. s., mesto  upúšťa 
a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta.  Predmetné uznesenie je navrhnuté na 
zrušenie.  

 
Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta, predložila stanovisko k plneniu uznesení 
MsZ v Prievidzi. 
Z uznesení navrhnutých na vypustenie zo sledovania vybrala hlavná kontrolórka na kontrolu 
tri uznesenia a to: 
uzn. č. 16/II/12, ktorým MsZ schválilo nájom nehnuteľností pre Radovana Macha  (pozemok 
priľahlý k prevádzke „EDEN CAFE“).  Skontrolovaná bola nájomná zmluva, pričom 
podmienky v zmluve boli zapracované v zmysle schváleného uznesenia.  
uzn. č. 370/III./11, ktorým MsZ  schválilo nájom nehnuteľností pre spol. UNIPA, s. r. o.,  na 
účel realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v CMPZ mesta Prievidza“. Predmetom 
kontroly bola nájomná zmluva.  Zmluva bola uzatvorená v súlade s uzneseniami MsZ, 
nadobudla účinnosť 4. 4. 2012 a uznesenie bolo splnené.  
uzn. č. 486/II/06 , ktorým MsZ schválilo vydanie nehnuteľností. Skontrolovaná bola Dohoda 
o vydaní nehnuteľnosti uzatvorená medzi mestom Prievidza a Pozemkovým spoločenstvom 
– Urbársky spolok Necpaly, Prievidza.  Hlavná kontrolórka skonštatovala, že podmienky 
v zmysle uznesenia boli zapracované do dohody a tým bolo uznesenie splnené.  
 
Súčasťou Vyhodnotenia uznesení bola aj Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch 
vykonaných kontrol v období od 28. 2. 2012 do 23. 4. 2012. 
Helena Dadíková sa pýtala na kontrolu dodržiavania práv a povinností komisionára podľa 
podmienok Komisionárskej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou TEZAS, s. r. o., Prievidza. 
Ing. Jana Michaličková uviedla, že na základe zmluvy mala mať spoločnosť poistený všetok 
prenajatý majetok, avšak v tomto prípade podmienka zmluvy nebola splnená. Spoločnosť 
TEZAS, s. r. o.,  uvádza, že nepoistený majetok – motorové vozidlá boli nefunkčné a k ich 
vyradeniu došlo v roku 2003. Hlavná kontrolórka konštatovala, že spoločnosť mala požiadať  
o úpravu zvereného majetku.   
Helena Dadíková sa ďalej pýtala na dve rozpracované kontroly z roku 2009. Ing. Jana 
Michaličková uviedla, že  kontrola dodržiavania podmienok komisionárskej zmluvy 
uzatvorenej so spol. TEZAS, s. r. o., bude ukončená v priebehu dvoch týždňov 
K bodu Vyhodnoteniu uznesení MsZ v Prievidzi prijalo MsZ uzn. č. 93/12, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici. 
Hlasovanie: 23 poslancov za.  
 

K bodu 3) 
 Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za 
rok 2011 predložila Ing. Lýdia Ondrejková, riaditeľka organizácie. 
TIK PD poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu v meste i regióne horná Nitra.  
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Ing. Lýdia Ondrejková konštatovala, že od roku 2008 klesá počet ubytovaných v rámci 
mesta, a tým sa znižuje aj výška vybranej dane z ubytovania.  Hospodársky výsledok 
neziskovej organizácie TIK PD za rok 2011 bola strata vo výške 322 €. 
Revízorka po dôkladnej kontrole účtovných dokladov i celkovej činnosti TIK PD 
skonštatovala, že v roku 2011 nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny a Štatútu TIK PD. 
MsZ uznesením č. 94/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Výročnú správu 
o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia, za rok 
2011. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  

K bodu 4) 
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza  a vyhodnotenie finančného 

plnenia rozpočtu k 31. 12. 2011 predložil Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza. 
Celkové príjmy zariadenia  dosiahli výšku 1 603 255 €, celkové výdavky dosiahli výšku 
1 530 679 €.Prebytok rozpočtového hospodárenia je vo výške 72 576 €.  
Ing. Branislav Magdolen informoval o získaných dotáciách na financovanie zariadenia.  
MsZ uznesením č. 95/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti 
Zariadenia pre seniorov Prievidza  a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 
2011. 
Hlasovanie:  26 poslancov za.  
 

K bodu 5) 
 Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi za rok 2011 predložila Mgr. Petra Štefániková, riaditeľka KaSS v Prievidzi.   
Mgr. Petra Štefániková uviedla, že KaSS sa aktívne zapája do viacerých projektov, pričom 
získali granty vo výške približne 3 000 €. 
V krátkosti informovala o najväčších organizovaných podujatiach v roku 2011, o fungovaní 
pobočiek knižnice M. Mišíka.  Mgr. Petra Štefániková vyzdvihla činnosť filmového klubu 
a uviedla, že miestny filmový klub získal ocenenie najlepší filmový klub za rok 2011 v rámci 
Slovenska.  
Riaditeľka KaSS zároveň informovala o hospodárení strediska.  Informovala o vykrytí straty 
z roku 2009 vo výške 15 848,73 € príspevkom mesta, schváleným uzn. MsZ  č. 363/11 dňa 
13.12.2011 v I. úprave rozpočtu KaSS.    Zisk z podnikateľskej činnosti z roku 2011 je vo 
výške 8 766,53, strata z hlavnej činnosti z roku 2011 je vo výške – 22 318,01 € a výsledok 
hospodárenia za rok 2011 je strata: - 13 551,48 €. 
MsZ uznesením č. 96/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti 
a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2011, 
MsZ uložila riaditeľke KaSS v Prievidzi vyrovnať stratu vo výške -22 318,01 € z hlavnej 
činnosti z roku 2011 zo zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2011, ktorý bol vo výške 
8 766,53 €. Rozdiel straty z roku 2011 vo výške -13 551,48 € vyrovnať z výsledku 
hospodárenia za rok 2012.       
Hlasovanie: 24 poslancov za.  
 

K bodu 6) 
 Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2011 predložila 
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia.  
Ing. Viola Čmiková uviedla, že fyzická aj dokladová inventarizácia bola vykonaná vo 
všetkých subjektoch mesta.  
Mesto k 31. 12. 2011 vlastnilo majetok v celkovej obstarávacej hodnote 119 441 278 €, 
pričom tento majetok je v správe: MsÚ, KaSS, základných škôl, ZUŠ L. Stančeka, CVČ 
Spektrum a Zariadenia pre seniorov. 
MsZ uznesením č. 97/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  Správu o výsledkoch 
inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2011. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
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K bodu 7) 
 Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2011 a Hodnotiacu správu o plnení 
programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2011 predložil Ing. Marián Bielický, vedúci 
ekonomického odboru. 
Ing. Marián Bielický uviedol, že záverečný účet bol prerokovaný vo všetkých komisiách MsZ.  
Výsledok hospodárenia mesta Prievidza za rok 2011 je prebytok vo výške 716 005 €. 
Nezávislý audítor vo svojom stanovisku uvádza, že hospodárenie mesta bolo za rok 2011 
v súlade so zákonom o účtovníctve.  
Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta, vypracovala odborné stanovisko k návrhu 
záverečného účtu. Hlavná kontrolórka konštatovala, že mesto hospodárilo s vyrovnaným 
rozpočtom, napriek tomu, že finančná situácia nebola jednoduchá.  Záverečný účet bol 
zostavený v súlade s rozpočtovou klasifikáciou podľa opatrenia MF SR.  Na základe 
preverených skutočností hlavná kontrolórka odporučila MsZ schváliť celoročné hospodárenie 
s výrokom bez výhrad.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., predseda finančnej a majetkovej komisie pri MsZ, poďakoval  
ekonomickému odboru za profesionálnu prácu v oblasti financovania mesta.  Výsledkom 
úspešnej práce je získanie prvého miesta mesta Prievidza v oblasti hospodárenia 
a racionalizačných opatrení v rámci miest Slovenska.  
MsZ uznesením č. 98/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo: 
a)  Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2011:  
Výsledkom celkového hospodárenia mesta za rok 2011 bol prebytok vo výške   716 005 € 
Celkové príjmy dosiahlo mesto vo výške 23 424 796 € 
Celkové výdavky čerpalo mesto vo výške 22 708 791 € 
Výsledkom rozpočt. hospodárenia mesta za rok 2011 bol prebytok vo výške 1 406 702 €, 
Bežné príjmy  22 106 557 € 
Bežné výdavky  20 254 740 € 
Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 1 851 817 € 
Kapitálové príjmy  338 001 € 
Kapitálové výdavky  783 116 € 
Kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške - 445 115 € 
b) použitie prebytku bežného rozpočtu z roku 2011 na krytie schodku kapitálového rozpočtu 
a rozpočtu finančných operácií; 
c) usporiadanie finančných vzťahov mesta za rok 2011 takto: 
1. Zostatky nedočerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2011 prechádzajú do 
použitia v rozpočte mesta v roku 2012 spolu vo výške 164 924,49 € v tom: 
- zo ŠR nedočerpané normatívne fin. prostriedky základ. škôl 37 329 ,42 € 
- zo ŠR nedočerpané nenormatívne fin. prostriedky ZS Rastislavova a CVČ 2 714 ,34 € 
- zo ŠR a EÚ nedočerpané fin. prostriedky na projekt ZŠ Malonecpalská 21 258,59 € 
- nedočerpané účelové fin.prostriedky z účtu sociálnej pomoci mesta 1 620,23 € 
- z Recyklačného fondu nedočerpané účelové fin.prostriedky určené na separovaný 
zber 91 853,00 € 
- z Envi -packu nečerpané účelové fin.prostriedky určené na separovaný zber 10 148,91 € 
2. Vrátenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov a odvod výnosov za rok 2011 
do štátneho rozpočtu v roku 2012 spolu vo výške 1 373,77 € 
v tom: 
- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre agendu ŠFRB 796, 67 € 
- odvod výnosov z dotácie zo ŠR Zariadenia pre seniorov 451,18 € 
- odvod výnosov z dotácií zo ŠR pre školstvo 125,92 € 
d) usporiadanie zostatku finančného prebytku mesta k 31.12. 2011 vo výške 549 706,71 € 
takto : 
- odvod 10 % z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu do Rezervného fondu vo výške 
124 040,37 € 
- odvod nedočerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta do Rezervného 
fondu spolu vo výške 97 407,45 € 
v tom: - Základná umelecká škola 24 108,97 € 
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-Zariadenie pre seniorov 73 298,48 € 
- odvod nedočerpaných príjmov za vyseparovaný odpad z predchádzajúcich rokov 
do Fondu životného prostredia vo výške 68 901,00 € 
- odvod do Fondu rozvoja mesta vo výške 259 357,89 € 
e) Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2011 
MsZ schválilo  celoročné hospodárenie mesta Prievidza za rok 2011 bez výhrad. 
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal.  

 
K bodu 8) 

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 predložil              
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru. 
K zmene rozpočtu dochádza predovšetkým na základe zníženia príjmu mesta z podielových 
daní o 588 338,00 € ( a to v dôsledku poklesu počtu obyvateľov pod hranicu 50 000).  
Celkové príjmy a výdavky mesta sa znižujú o rovnakú sumu 1 630 369 €. Po schválení I. 
zmeny bude rozpočet vyrovnaný a to vo výške 26 696 344 €. 
 
Poslanec Ing. Richard Takáč požiadal o písomnú odpoveď, kto je zodpovedný za vzniknutú 
situáciu výpadku daní v súvislosti s poklesom obyvateľov mesta.  Taktiež vyjadril nesúhlas 
s financovaním obnovy parku pred ÚPSVaR.  Ďalej sa pýtal na situáciu ohľadom budovania 
parkovísk na Ul. M. Rázusa. Ing. Marián Bielický odpovedal na otázku týkajúcu sa budovania 
parkovacích miest na Ul. M. Rázusa.  Konštatoval, že  stále sa dovysporiadavajú pozemky 
a pôvodne plánovaná výstavba parkovacích miest sa začať v súčasnosti nemôže.  Od 
zámeru však mesto neupúšťa. V tejto chvíli mesto môže začať s rozširovaním odstavných 
plôch. Čo sa týka realizácie obnovy parku pred ÚPSVaR, realizácia sa vykoná iba v prípade 
získania grantov. Finančné prostriedky, ktoré boli zaradené do rozpočtu na tento účel, sa 
použijú len v prípade kofinancovania obnovy parku.  
Ing. Richard Takáč  reagoval na list, ktorý obdržali poslanci za začiatku rokovania MsZ, 
týkajúci sa podpory mužského basketbalu, v ktorom Jozef Peniažko uvádza, že mesto 
Prievidza nefinancuje mužský basketbal.  Primátorka mesta uviedla, že mesto prispieva na 
fungovanie City Areny, s. r. o., čiastkou 136 tis. €/rok, t. j. prevádzka športovej haly je zo 
strany mesta zabezpečená.  Basketbalisti môžu bezplatne trénovať a hrať v športovej hale. 
Financovanie zimného štadiónu mesto doriešené nemá.  
Ing. Richard Takáč sa ďalej pýtal smerom ku konateľovi spoločnosti UNIPA, s.r.o. Zaujímal 
sa o údržbu verejnej zelene, kosenie, nákup techniky atď.  Bc. Miroslav Procháska uviedol, 
že v súčasnosti spol. UNIPA, s. r. o., ukončila nákup techniky, ktorá bola vybraná verejným 
obstarávaním.  Spoločnosť UNIPA, s. r. o., Prievidza bude vyhodnocovať jednotlivé kvartály, 
ak situácia ukáže potrebu zakúpenia ďalších zariadení, budú na ento stav reagovať.  Ing. 
Richard Takáč sa pýtal na cenu za kosenie jedného hektára. Bc. Miroslav Procháska 
uviedol, že túto cenu môžu len odhadnúť.   
 
PaedDr. Eleonóra Porubcová uviedla, že mesto by sa malo zaoberať opodstatnenosťou 
vydávania „Noviniek z Prievidze“. Mgr. Michal Ďureje reagoval s tým, že mesto v zmysle 
platnej legislatívy musí zverejňovať množstvo informácií v regionálnej tlači.  V tomto prípade 
by mesto muselo mesačne  za túto službu platiť súkromným printovým médiám  1100 až               
1200 €.  Aj toto je jeden z dôvodov, prečo mesto vydáva vlastné periodikum. 
 
PaedDr. Eleonóra Porubcová požiadala, aby mesto v najbližšej úprave rozpočtu aspoň 
symbolicky ocenilo mužský basketbal za výborné výsledky.  S týmto názorom súhlasil aj 
poslanec MUDr. Gabriel Šimko.  
Poslanec Ing. Branislav Bucák k téme financovania  mužského basketbalu uviedol, že mesto 
Prievidza zabezpečilo pre rok 2012 financovanie prevádzky športovej haly a dodal, že 
napríklad v meste Handlová prevádzka haly zo strany mesta pokrytá  nie je.  
Mgr. Pavel Takáč poznamenal, že hokejový klub má situáciu ťažšiu ako basketbalový klub, 
nakoľko prevádzka zimného štadiónu dofinancovaná nie je.   Tému ukončil predseda komisie 
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športu – Ing. Branislav Bucák s tým, že mesto bude určite hľadať cesty ako zlepšiť naštrbené 
vzťahy so športovými klubmi.  
 
Poslanec Mgr. Ľubomír Vida neskrýval sklamanie, že plánovaná výstavba parkovacích miest 
na Ul. M. Rázusa bola v súčasnosti pre problém s majetkovým vysporiadaním pozemkov 
pozastavená.  JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, uviedol,  že pozemky sa 
vysporadúvajú priebežne, treba dovysporiadať časť pozemku, ktorý vlastní približne 40 
vlastníkov. Mnohokrát je veľmi ťažká dohoda s vlastníkmi pozemkov, a preto je proces 
vyporiadavania pozemkov zdĺhavý.   
 
MsZ uznesením č. 99/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo Rozpočtové opatrenie č.2 
schválené v kompetencii primátorky mesta v zmysle IS-06 Rozpočtové pravidlá mesta 
Prievidza, schválilo I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 a použitie 
peňažných fondov v roku 2012. 
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 proti, 3 sa zdržali.  
 
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru,  predložil návrh na zmenu použitia 
schválených úverových zdrojov vo výške 391 200,00 € v rozpočte mesta na rok 2012                  
v zmysle uznesenia MsZ č. 326/11, a to na financovanie investičných akcií mesta na základe 
schválených zmien rozpočtu mesta pre rok 2012. 
K tomuto návrhu MsZ prijalo uzn. č. 100/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 proti, 3 sa zdržali. 
 
V závere prerokovania tohto bodu primátorka mesta poďakovala celému ekonomickému 
odboru MsÚ za odborný a profesionálny prístup.  
 

K bodu 16) 
„Diskusia pre obyvate ľov“ 

Pán Levický poukázal na zlý stav cestných komunikácií predovšetkým  na Ul. Vl. 
Clementisa a Na karasiny.  Kritizoval, že mesto investuje do nákupu nových autobusov, ale 
oprave ciest sa dostatočne nevenuje.  
Primátorka mesta reagovala s tým, že mesto neinvestovalo finančné prostriedky do nákupu 
nových autobusov pre MHD, nové autobusy zabezpečila SAD, a. s., prostredníctvom fondov 
EÚ.  Ďalej uviedla, že jej osobnou prioritou je oprava ciest v meste. Mesto však v minulosti 
nemalo spracovaný pasport verejných komunikácií. V súčasnosti sa pasport komunikácií 
pripravuje.   Oprava komunikácie na Ul. Vl. Clementisa sa bude realizovať ešte v  tomto roku. 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že na všetky opravy komunikácií musí mesto v zmysle 
platnej legislatívy vykonať verejné obstarávanie.  Zlý stav ciest v meste nenastal za posledný 
rok. Táto situácia je dlhodobo zlá.  
Pán Levický vyzdvihol rekonštrukciu škôl v meste Topoľčany. Žiadal, aby sa na každom MsZ 
prerokovávalo, aké kroky mesto robí k zvýšeniu zamestnanosti v meste.  
 
Pani Malichová (Mládežnícky parlament) informovala o začatí prípravy stretnutia mladých 
ľudí z partnerských miest a zároveň požiadala vedenie mesta o spoluprácu.  Primátorka 
mesta prisľúbila spoluprácu zo strany mesta.  
 
Poslanec Július Urík pripomenul, že cesta na Nábreží A. Kmeťa nebola po povodniach 
opravená a tiež túto komunikáciu treba zaradiť medzi priority.  
 
 

K bodu 9) 
Návrh na zrušenie III. Základnej školy na Ul. S. Chalupku v Prievidzi a jej súčastí 

predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.  
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho 
školstva podľa § 14 ods. 6 písm.b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení príslušných 
predpisov ako príslušný orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania mesto Prievidza 
vo veci vyradenia III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12 v Prievidzi a jej súčastí   a po 
preskúmaní potrebných dokladov vyraďuje III. Základnú školu, Ul. S. Chalupku 312/12,  
Prievidza  zo siete škôl a školských zariadení k  30. júnu  2012.  
Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení príslušných predpisov školské zariadenie 
v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete zrušuje  zriaďovateľ.      
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že po zrušení III. ZŠ prejde 275 žiakov na I. ZŠ na Ul. S. 
Chalupku. K 1. 9. 2012 by malo do I. ZŠ nastúpiť spolu 705 žiakov.  27 žiakov z III. ZŠ si na 
prestup vybralo iné základné školy.  Naďalej sa budú využívať pre potreby školy telocvične 
III. ZŠ, zostanú zachované športové triedy a aj nultý ročník.  Poslanec Ing. Richard Takáč sa 
pýtal, aké sú plány mesta s uvoľnenými priestormi.  Primátorka mesta uviedla, že tieto 
priestory budú ponúknuté na komerčné účely. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 101/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 proti, 1 sa zdržal.  
 
 

K bodu 10) 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské 

obvody v meste Prievidza predložila  Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva 
a starostlivosti o občana.  
Z dôvodu, že III. ZŠ S. Chalupku 312/12 bola  k  30.6.2012 rozhodnutím  MŠVVaŠ vyradená 
zo siete škôl a školských zariadení bol vypracovaný dodatok č. 1 k VZN č. 104/2009, ktorý 
zohľadňuje vyššie uvedenú zmenu. Ulice, ktoré tvoria školský obvod zrušenej školy sú 
v dodatku č. 1 k  VZN č. 104/2009 priradené k školskému obvodu I. ZŠ S. Chalupku 313/14, 
ktorá je k daným uliciam najbližšie a jedna ulica bola priradená do školského obvodu 
Základnej školy, Ul. P.J.Šafárika 3. 
Vymedzenie školských obvodov nezaväzuje rodičov žiakov zapísať dieťa na školu, v obvode 
ktorej majú trvalý pobyt. Na základe slobodného rozhodnutia môžu zapísať dieťa na 
ktorúkoľvek školu, pre ktorú sa rozhodnú. Vymedzenie školských obvodov je však záväzné 
pre školy, ktoré musia v rámci svojho školského obvodu zapísať, resp. prijať žiaka v prípade, 
že ho žiadna iná škola ho neprijme. 
MsZ uznesením č. 102/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Dodatok č. 1 k VZN mesta 
Prievidza č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza. 
Hlasovanie: 22 poslancov za. 
 

K bodu 11) 
    Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na 

mzdy  a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského     
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012 predložila Mgr. Vlasta 
Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.  
Dôvodom úpravy – zníženia dotácií na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka pre rok 2012 je 
výpadok v príjmovej časti rozpočtu mesta z prerozdelenia podielových daní na samosprávy  
v roku 2012 a teda dopad na krytie potrieb pre originálne kompetencie školstva ako súčasti 
mestského rozpočtu. Ďalším dôvodom je uplatňovanie zákona č. 548/2011 Z.z., ktorým sa 
zmenilo prerozdelenie výnosu dane z príjmov pre obce zo 70,3% na 65,4 % od začiatku roku 
2012. 
 
Zníženie rozpočtu sa prejavilo jednak v školách a školských zariadeniach u zriaďovateľa 
mesta Prievidza, ale aj u neštátnych zriaďovateľov – cirkevní a súkromní zriaďovatelia škôl a 
školských zariadení. 
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Celkovo sa znižuje ročný rozpočet  pre školstvo o 112 781 €, z toho z podielových daní pre 
mestské školy o -10 300 €, pre neštátnych zriaďovateľov o – 8 054 €, z účelových zdrojov na 
kofinancovanie mestských projektov zníženie o -94 427 €. 
 
MsZ uznesením č. 103/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Dodatok č. 1 k VZN mesta 
Prievidza č. 120/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej 
umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta 
Prievidza pre rok 2012. 
Hlasovanie:  21 poslancov za, 1 proti.  

K bodu 12) 
Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov predložil Ján Dobrovodský, konateľ spol. SMMP, s.r.o., Prievidza. 
Návrh bol vypracovaný z dôvodu zmeny subjektu, ktorý spracováva podklady pre predaj 
bytov a nebytových priestorov a zmeny predpisu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Občianskeho zákonníka s cieľom vyvážiť právnu úpravu v oblasti sankcií pri omeškaní 
s plnením peňažného dlhu. Zároveň sa spresňujú niektoré ustanovenia v súvislosti so 
zavedením meny euro v Slovenskej republike a odstraňujú formálne nejasnosti. 
MsZ uznesením č. 104/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 6 k VZN mesta 
Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s pripomienkami. 
Hlasovanie: 23 poslancov za.  
 

K bodu 13) 
Návrh Internej smernice č. 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov 

v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám 
predložil Ján Dobrovodský, konateľ spol. SMMP, s.r.o., Prievidza. 
Z dôvodu legislatívnych zmien týkajúcich sa odpredaja bytov  a nebytových priestorov  boli 
vypracované nové pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov.  
Na rokovaní MsR bol materiál pripomienkovaný, predmetom schvaľovania bolo úplné znenie 
doplnené o pripomienky MsR. 
MsZ uzn. č. 105/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Internú smernicu č. 69 – Pravidlá 
pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievidza 
oprávneným fyzickým a právnickým osobám.  
Hlasovanie:  25 poslancov za.  
 

K bodu 17.1) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, privítala na rokovaní MsZ Mgr. Janu 

Bahýlovú, námestníčku okresného prokurátora. 
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, informoval o proteste Okresnej prokuratúry  
Prievidza proti VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, 
podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, 
v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza.  
JUDr. Róbert Pietrik uviedol,  že o proteste musí MsZ rozhodnúť do 30 dní od jeho 
doručenia. Ak MsZ protestu vyhovie, je povinné najneskôr do 90 dní  predmetné VZN zrušiť.  
Právna kancelária odporúča MsZ, aby protestu vyhovelo.  Napadnuté VZN sa zruší a bude 
vypracovaný nový návrh VZN. 
MsZ uznesením č. 106/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyhovelo Protestu prokurátora 
Okresnej prokuratúry  Prievidza sp. zn. Pd 182/11-15 zo dňa 28.02.2012 proti VZN mesta 
Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne 
prístupných miestach v meste Prievidza. Zároveň MsZ uložilo právnej kancelárii pripraviť 
návrh na zrušenie VZN č. 115/2011 schváleného uznesením MsZ č. 144/11 dňa 31.05.2011.  
Hlasovanie: 25 poslancov za.  
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K bodu 14) 
Pravidlá pre predaj pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza Západ I – Prievidza 

Invest,  s. r. o., predložil Ján Dobrovodský, konateľ spol. Prievidza Invest, s. r. o. 
Pravidlá sú smernicou mestskej spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., a boli vypracované 
z dôvodu sprehľadnenia predaja pozemkov v priemyselnej zóne.   Každý predaj pozemku 
podlieha schváleniu valného zhromaždenia spoločnosti a o uskutočnenom predaji je 
spoločnosť povinná informovať MsZ v Prievidzi na najbližšom zasadnutí. 
Po rokovaní MsR bol zmenený Čl. IV. bod 2  s tým, že bol zmenený text tak, že konateľ 
spoločnosti nemôže predkupné právo v prospech predávajúceho zrušiť, môže iba zmeniť 
poradie zapísaného záložného práva z prvého miesta na druhé miesto.  
MsZ uznesením č. 107/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Pravidlá pre 
predaj pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza Západ I – Prievidza Invest,  s. r. o. 
Hlasovanie: 21 poslancov za.  
 

K bodu 17.2) 
Žiadosti o kúpu pozemkov predložila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.  

 
Žiadosť JUDr. Evy Vyskokovej, bytom Prievidza, Ul. A. Hlinku č. 29/4, o kúpu  pozemku           
v k. ú. Prievidza,  parcela č. 2104/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, na účel 
zriadenia parkovacích miest nepodporila žiadna z príslušných komisií  MsZ. 
MsZ uznesením č. 108/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo  zámer mesta Prievidza 
predať pozemok v k. ú. Prievidza,  parcela č. 2104/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
19 m2, na účel zriadenia parkovacích miest. 
Hlasovanie: 2 poslanci za, 20 proti.  
 
K žiadosti Ing. Miroslava Peteju a manž. Evy, bytom Prievidza, Narcisová ul. č. 20,               
o kúpu  pozemku v k. ú. Prievidza,  parcela č. 5895/1, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 53 m2, na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne  priľahlého 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov,    prijalo MsZ uzn. č. 109/12, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici. 
Hlasovanie: 21 poslancov za.  
 

K žiadosti  Ing. Ladislava Centára – S.C.S., so sídlom v Partizánskom, Šimonovianska ul. 
5/18,  o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 3796/2, ostatné plochy vo výmere 
približne 92 m², na účel vybudovania vzorkovej záhrady na zámkové dlažby a okrasné 
dreviny, prijalo MsZ uzn. č. 110/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 22 poslancov za.  
 

K bodu 15) 
Informáciu o možnostiach ďalšieho pochovávania v meste Prievidza predložil                 

Ing. arch. Jaroslav Janes, architekt mesta. 
Ing. arch. Jaroslav Janes predložil štyri možnosti pochovávania, pričom odborná komisia 
a zároveň MsR podporila len tri alternatívy.  Prvý variant  rieši rozšírenie cintorína v rámci 
územia  areálu súčasného cintorína. Na prípravu hrobových miest je potrebné nevyhnutne 
vykonať stavebné práce ako odvodňovací systém, oporné múry a teréne úpravy.   
V súčasnosti je zabezpečované vydanie povolenia na realizáciu stavby. 
Druhý variant – územie nie je súčasťou areálu mestského cintorína. Ide o pozemky vo 
vlastníctve mesta, ale nakoľko sa jedná o hornaté územie, ktoré nie je vhodné na 
pochovávanie, odborná komisia neodporučila realizovať túto možnosť.  
Tretí variant predstavuje budovanie nového areálu cintorína s krematóriom. Právna 
kancelária pokračuje vo vyporiadavaní pozemkov.  Na stavbu je spracovaný hydrogeologický 
prieskum, je vydané územné rozhodnutie, ktoré však bolo napadnuté jedným účastníkom.  
Zároveň Ing. arch. Jaroslav Janes predložil vizualizáciu nového cintorína. Finančný odhad 
stavby je 4 788 000 €. 
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Štvrtý variant rieši návrh využitia rezervnej plochy, ktorú tvorí plocha v areáli existujúceho 
cintorína pozdĺžne cesty Ul. K. Novackého, a je ju možné využiť na pochovávanie do 
urnových hrobov, resp. stien.   
PaedDr. Eleonóra Porubcová upozornila na potrebu rozšírenia parkovacích miest na 
miestnom cintoríne. Ing. arch. J. Janes konštatoval, že aj týmto problémom sa bude mesto 
zaoberať.  
MsZ uznesením č. 111/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Informáciu 
o možnostiach ďalšieho pochovávania v meste Prievidza. 
Hlasovanie: 24 poslancov za.  

 
K bodu 17.2) 

Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie, pokračovala v predkladaní 
majetkoprávnych vecí.  
 
K žiadosti Ladislava Mečiara,  bytom Prievidza, Ul. J. Murgaša č. 2/15  o kúpu časti pozemku 
v k. ú.  Prievidza parcela č. 5082/52 vo výmere podľa zamerania geometrickým plánom – 
približne 7 m2, o ktorú  potrebuje rozšíriť pozemok parcela č. 5082/88, ktorý odkúpil od mesta 
Prievidza v roku 2006 verejnou obchodnou súťažou za účelom výstavby garáže,  alebo  
o zriadenie vecného bremena  s povinnosťou  mesta Prievidza strpieť na časti svojho 
pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 5082/52 vo výmere podľa zamerania geometrickým 
plánom – približne 7 m2 časť objektu – garáže, na výstavbu ktorej odkúpil od mesta Prievidza 
v roku 2006 verejnou obchodnou súťažou pozemok parcela č. 5082/88, prijalo MsZ uzn. č. 
112/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného 
bremena  s povinnosťou  mesta Prievidza s podmienkou  zamedzenia voľného priestoru 
medzi garážami. 
Ľubica Burešová uviedla, že v súčasnosti sa môže pripraviť zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
a po kolaudácii si pán L. Mečiar opätovne požiada o kúpu.  
Hlasovanie: 24 poslancov za.  

K žiadosti Zariadenia pre seniorov, so sídlom v Prievidzi, Ul. J. Okáľa č. 6, na vyňatie 
majetku zo správy, a to technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO 
č.1TENEKOS 100/150 a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, nachádzajúcich 
sa na  Ul. M. Rázusa č. 17, na parcele č. 5061/7 a  5061/16, ktoré slúžia na výrobu tepla 
a teplej úžitkovej vody, prijalo MsZ uzn. č. 113/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 24 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 
K žiadosti spol. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 
3 H, o kúpu technologických zariadení odovzdávacej stanice tepla – SO č.1TENEKOS 
100/150 a odovzdávacej stanice tepla – Decon WL H55W75, ktoré sa nachádzajú  na  Ul. M. 
Rázusa č. 17 a slúžia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, prijalo MsZ uzn. č. 114/12, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 
Ponuku na predaj  pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve RNDr. Petra Turčana,  bytom 
Bratislava, Ul. Silvánska č. 15 zapísaných na LV č. 5549 - parc.č. 1947 v celosti – s výmerou  
5 474 m2, parc.č. 1948 v celosti  – s výmerou  5 859 m2,  parc.č. 2102 v celosti - s výmerou 2 
690 m2,  parc.č. 2103 v celosti – s výmerou  6 582 m2,  parc.č. 2104 v celosti - s výmerou 3 
661 m2  za cenu 1,00 €/m2 prípadne dohodou v celkovej výmere 24 266 m2, MsZ uznesením 
č. 115/12 neprijalo.  
Hlasovanie: 22 poslancov proti. 
 
Uznesením MsZ č. 116/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo nájom nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 1327/3 (zastavané plochy a nádvoria) a časť 
pozemku parcela č. 1327/2 (ostatné plochy), spolu vo výmere 299 m2 - nachádzajúcej sa na 
Košovskej ceste, pre organizáciu Charita – dom sv. Vincenta, n.o., Ulica A. Sládkoviča 5, 
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Prievidza, na účel umiestnenia stolov a lavičiek pre bezdomovcov a provizórneho skladu 
(sklad solidarity) a nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 1325 (zastavané plochy a nádvoria) 
vo výmere 311 m2, na ktorej sa nachádza budova prenechaná organizácii na charitatívne 
účely, 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 sa nachádza 
pod a v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti – budovy na parcele č. 1325, súpisné č.10060 
na Košovskej ceste 19, ktorá bola organizácii nájomnou zmluvou č. CE 561/2011/NZ/2.3.1 
prenajatá na obdobie 30 rokov a nakoľko tak mesto v zmysle § 4, ods. 3, písm. p) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení súčasne „plní úlohy na úseku sociálnej 
pomoci“, čo je v súlade aj s bodom 4.2.3, písm. a) internej smernice mesta IS-65, podľa 
ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môžu byť posudzované najmä nájmy 
nehnuteľného majetku na „sociálne, charitatívne a iné účely“, a to za podmienok - 
nájomného vo výške 1,00 €/rok a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so 6-mesačnou 
výpovednou lehotou. 
Hlasovanie: 24 poslancov za.  

Uznesením č. 117/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo nájom nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2/1 (zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 17 
m2, nachádzajúcej sa na Ulici M. R. Štefánika, pre Renátu Rakytkovú, Bojnická cesta 593/46, 
Kanianka na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia  so záberom pozemku počas celého roka 
pred prevádzkou „CAFE DIOSA“ na Ulici M. R. Štefánika II. 124/12 A, Prievidza, 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 „CAFE DIOSA“, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho 
sedenia, a na ktorom bude Renáta Rakytková 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 podľa zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, a taktiež v súlade s bodom 4.2.3, písm. 
h) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môžu 
byť posudzované najmä nájmy pozemku, resp. spevnenej plochy na účel zriadenia 
vonkajšieho sezónneho sedenia alebo vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) 
pred  prevádzkou žiadateľa, a to za podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za 
obdobie od 15.4. do 15.10., 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.  

Uznesením č. 118/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo nájom nebytových 
priestorov – dvoch tried, chodby a WC v Základnej škole na Ul. P. Dobšinského č. 746/5 
v Prievidzi, k.ú. Prievidza, budova na parc. č. 4865, v rozsahu výmery 205,40 m2, pre 
organizáciu Kultúrne a spoločenské stredisko, príspevkovú organizáciu mesta Prievidza, Ul. 
F. Madvu č. 11, v zast. Mgr. Petrou Štefánikovou, riaditeľkou KaSS, na účel prevádzky 
mestskej knižnice pre verejnosť, 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 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné úlohy 
mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj utvárať a chrániť zdravé podmienky 
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie 
vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, a to za podmienok - 
nájmu na dobu neurčitú s platnosťou od 01.05.2012 s 3-mesačnou výpovednou lehotou 
a platbami: nájomného za priestory vo výške 1,00 €/rok a zálohových platieb za energie vo 
výške 146,25 €/mesiac s vyúčtovaním 1x ročne. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
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K bodu 17.3), 17.4) 

 MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, uviedol, že zamestnankyňa mesta                
Mgr. Anna Aradyová, ktorá je zapisovateľkou komisie mládeže a voľnočasových aktivít 
a zároveň členkou komisie školstva a kultúry,  požiadala o skončenie pracovného pomeru.  
Z tohto dôvodu je do MsZ predložený návrh na zmenu zapisovateľky komisie mládeže 
a voľnočasových aktivít  a návrh na zvolenie nového člena z radov neposlancov do komisie 
školstva a kultúry. Za novú zapisovateľku je po rokovaní v MsR navrhnutá Mgr. Alena 
Laufová, metodička OŠ a SoO a za členku komisie školstva a kultúry Mgr. Vlasta Miklasová, 
vedúca OŠ a SoO. 
MsZ uznesením č. 119/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 
354/2010 zo dňa 21. 12. 2010 v znení uznesenia MsZ č. 204/11 zo dňa 28. 6. 2011 tak, že 
v písmene d) sa vypúšťa text: “volí zapisovateľku komisie mládeže a voľnočasových aktivít 
Mgr. Annu Aradyovú“, a zvolilo za zapisovateľku komisie mládeže a voľnočasových aktivít 
Mgr. Alenu Laufovú.  
Hlasovanie: 24 poslancov za.  
 
MsZ uznesením č. 120/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uzn. MsZ č. 11/11 
zo dňa 25. 1. 2011, ktorým bolo schválené zloženie komisie školstva a kultúry tak, že 
v písmene c) sa vypúšťa „Mgr. Annu Aradyovú“, a zvolilo za členku komisie školstva a kultúry 
z radov neposlancov Mgr. Vlastu Miklasovú. 
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 

K bodu 17.5) 
Helena Dadíková, predsedníčka Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona               

č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
informovala, že podľa Článku 7 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
odovzdala primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková a  31 poslancov MsZ v Prievidzi 
oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a bývalý primátor mesta 
Ing. Ján  Bodnár podal oznámenie v rozsahu podľa Článku 8  Ústavného zákona č.357/2004 
Z. z. v zákonnom termíne 31. marca 2012. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 121/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 
 

K bodu 18) 
„Interpelácie poslancov“ 

 Ing. Martin Drozd v súvislosti so schválením odpredaja pozemku  pánovi Centárovi vo 
volebnom obvode č. 3 poznamenal, že nie je možné, aby obyvatelia umiestňovali konáre do 
veľkoobjemových kontajnerov. Ďalej vyjadril svoj názor k obnove parku pred ÚPSVaR s tým, 
že finančné prostriedky by sa radšej mohli použiť do obnovy zelene, resp. detských zariadení 
v rámci celého mesta vrátane prímestských častí.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, 
že obnova parku pred ÚPSVaR by sa realizovala len v prípade získania grantov.  
 
 Július Urík  upozornil na zlý stav vysielania regionálnej televízie RTV Prievidza. 
Konštatoval, že tento stav je dlhodobo nemenný a situáciu treba riešiť.  Riešením 
problematiky sa bude zaoberať Mgr. Michal Ďureje, hovorca mesta.  
 
 Július Urík  uviedol, že viacerí podnikatelia, ktorí majú svoje prevádzky na Námestí 
slobody v Prievidzi, nespĺňajú nové stanovené regulatívy zastrešenia letných terás. Mnohí 
vynaložili nemalé finančné prostriedky na zastrešenie pôvodných terás.  JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, uviedol, že  k tejto téme zvolá pracovné stretnutie 
s dodaním, že mesto nemá záujem poškodiť podnikateľov. Poslanec Július Urík požiadal 
o operatívne riešenie problematiky.  
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Helena Dadíková upozornila na konanie riaditeliek škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a to na konanie riaditeľky ZUŠ Ľ. Stančeka  a riaditeľky ZŠ na Mariánskej ulici.  
Helena Dadíková uviedla, že 13. 12. 2011  rozhodovalo MsZ o zavedení parkovania v rámci 
mestskej parkovacej zóny. Do systému bolo zaradené aj parkovisko pri ZUŠ, načo upozornil 
poslanec MsZ a zároveň učiteľ školy Mgr. art. Anton Bakyta.   Riaditeľka školy na pracovnej 
porade zamestnancov ZUŠ prezentovala a ukazovala zamestnancom evidenciu hlasovania 
o uznesení z MsZ 13. 12. 2011.  Pred kolektívom uviedla, že Mgr. art. A. Bakyta hlasoval  
„za“ zrušenie parkoviska pri ZUŠ.  Toto tvrdenie považuje Helena Dadíková ako poslankyňa, 
predsedníčka KŠaK a predsedníčka rady školy za účelové zavádzanie nezainteresovaných.  
Materiál k uzneseniu MsZ č.  370/11 z 13.12.2011 má názov  Projekt „Regulácia statickej 
dopravy v CMPZ mesta Prievidza“ . V uznesení 370/11 nie je ani zmienka o zámere, ktorým 
by sa rušilo parkovisko pri ZUŠ - naopak, toto sa stáva súčasťou systému, bude funkčné, ale 
spoplatnené. 
Konanie riaditeľky školy považuje Helena Dadíková za vážne porušenie ustanovení § 8 ods. 
1, písm. b) zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého je zamestnanec povinný konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa 
pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť 
a objektívnosť konania a rozhodovania. Poslankyňa H. Dadíková zastáva názor, že  
zavádzajúcim tvrdením pred kolektívom riaditeľka porušila aj ďalšie ustanovenie zákona č. 
552/2003 Z.z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, konkrétne  § 8 
ods. 2, písm. g), ktorý taxatívne určuje, že zamestnanec nesmie poskytovať nepravdivé 
vyhlásenia súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom záujme. 
Zároveň Helena Dadíková poukázala na konanie riaditeľky ZŠ na Mariánskej ulici, ktorá 
znevažovala hanlivým spôsobom rozhodovanie poslancov, ktorí hlasovali za vyradenie ZŠ 
na Mariánskej ul. zo siete škôl dňa 13.12.2011 uznesením 362/2011. Poslanci tak konali 
v rámci svojho zákonného práva a presvedčenia, že ich rozhodnutie bude napriek 
nepopulárnosti na prospech mesta Prievidza. Nezákonného konania sa dopustila tým, že na 
nástenke školy vystavila, resp. dovolila vystaviť fotografie  poslancov MsZ preznačené 
neadekvátnym označením čiernou farbou..   
Obe riaditeľky - riaditeľka ZUŠ L. Stančeka aj riaditeľka ZŠ Na Mariánskej ulici sú 
zamestnancami škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a  vzťahujú sa na ne práva 
a povinnosti podľa citovaného zákona.  Helena Dadíková požiadala primátorku mesta, aby 
z nezákonného konania oboch riaditeliek vyvodila dôsledky. 
 
Ing. Richard Takáč,  poslanec MsZ,  sa pýtal, ako sa bude vyhlasovať súťaž na modernizáciu 
verejného osvetlenia. Bc. Miroslav Procháska, konateľ spol. UNIPA, s.r.o., odpovedal, že 
súťaž pôjde do Európskeho vestníka.  
 
Ing. Richard Takáč položil otázku smerom ku konateľovi spol. SMMP, s. r. o., akým 
spôsobom robila spoločnosť výber na poistné zmluvy.  Ján Dobrovodský uviedol, že vykonali 
prieskum – získali tri cenové ponuky, pričom vybrali ponuku s najnižšou cenou.  
 
PaedDr. Eleonóra Porubcová  opätovne upozornila na problém s premnoženými túlavými 
mačkami.  Mgr. Michal Ďureje, hovorca mesta, uviedol, že mesto komunikuje aj so Slobodou 
zvierat.  Mesto preveruje, ako tento problém riešia v iných mestách.  
 
PaedDr. Eleonóra Porubcová sa vrátila k problematike rušenia ZŠ na Mariánskej ulici. 
Konštatovala, že rozhodnutie o návrhu na zrušenie tejto školy podľa jej názoru nebolo 
správne.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že príčinou rušenia škôl je zníženie počtu 
žiakov v meste.  V prípade rušenia školy na Mariánskej ulici bol podaný podnet na 
prokuratúru a mesto čaká na vyjadrenie. Postup pri rušení III. ZŠ na Ul. S. Chalupku bol 
totožný ako v prípade ZŠ na Mariánskej ulici, takže k žiadnemu pochybeniu v rámci 
legislatívneho procesu isto nedošlo.  
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Poslanec Peter Petriska podal interpeláciu na konateľa spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza s tým, 
že požaduje informácie týkajúce sa kosenia, opilovania konárov, starostlivosti o zeleň, 
konkrétne ho zaujíma výška nákladov na mzdy, stravné, školenie zamestnancov, ochranné 
pomôcky, náradie, stroje, autá, náklady na kompostovanie a harmonogram prác pre 3. a 4. 
mesiac 2012. 
 

K bodu 19 ) 
Záver 

     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým 
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh 
mestského zastupiteľstva 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
...............................................                                    .............................................                  
       Katarína Čičmancová           Július Urík 
             overovateľ I.                                                                           overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                   JUDr. Katarína Macháčková 
           prednosta MsÚ                                                                primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
 


