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Zoznam uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  23. 12. 2014 
od 521 do 528 

 
 

521.  Zloženie mandátovej komisie 
522.  Zloženie návrhovej komisie 
523.  Program MsZ  
524.  Zloženie sľubu poslanca MsZ v Prievidzi -  MUDr. Dušana Magdina  
525.  Oprava uzn. MsZ č. 412/14 zo dňa 28.10.2014  - kúpa nájomného bytového domu  na   

Gazdovskej ulici v Prievidzi 
526.  Zmena spôsobu financovania technickej vybavenosti bytového domu na Gazdovskej ul. 

v Prievidzi 
527. Zmena konateľa v spol. PD Invest, s. r. o. 
528. Zmena predsedu Dozornej rady spol. PTH, a. s. 
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  23. 12. 2014 
od 521 do 528 

 
 

číslo: 521/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie mandátovej komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Mgr. Rudolf 
Fiamčík – člen,  Ing. Peter Paulík – člen,   

II. schvaľuje   
mandátovú  komisiu v zložení: Helena Dadíková – predsedníčka, Mgr. Rudolf Fiamčík 
– člen,  Ing. Peter Paulík – člen. 

 
číslo: 522/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  Katarína Vráblová – predsedníčka,                   
Július Urík – člen, Mgr. Zuzana Vrecková – členka,  

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie: Katarína Vráblová – predsedníčka,   Július Urík – člen,   
Mgr. Zuzana Vrecková – členka. 
 

číslo: 523/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 23. 12. 2014,  
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 23. 12. 2014. 
 
číslo: 524/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. konštatuje, že 

novozvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Prievidzi – MUDr. Dušan Magdin 
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
 

číslo: 525/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
            návrh na opravu uznesenia MsZ v Prievidzi č.412/14 zo dňa 28.10.2014 z dôvodu         

zmeny výpočtu dotácií prijatím Nariadenia vlády č.354/2014 Z.z dňa 03.12.2014, 
ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády č.228/2013 Z.z., ktorým sa stanovuje 
výška dotácie  na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti 
a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie 
nájomného bytu, 

II. schvaľuje  
            opravu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 412/14 zo dňa 28.10.2014 takto:  

a) v časti II. v písmene c)  sa text „...spôsob financovania technickej vybavenosti: 
dotácia 70 080,00 € a vlastné zdroje 35 140,28 €“ nahrádza textom: „...spôsob 



 

    UZNESENIA MESTSKÉHO 
            ZASTUPITEĽSTVA   

 

3 
 

financovania technickej vybavenosti: dotácia 55 320,00 € a vlastné zdroje 49 900,28 
€“ 
b) v časti II. v písmene l) sa text „vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti 
rozpočtu mesta pre rok 2015 vo výške 35 140,28 €“ nahrádza textom:  „vyčlenenie 
vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2015 vo výške 
49 900,28 € “ 
c) v časti II. v písmene j) sa text: 

„SO 03.1 - rozšírenie vereného vodovodu     14 917,00 € 
 SO 03.2 - vodovodné prípojky                        5 483,00 € 
 SO 04.1 - kanalizácia splašková                   21 426,71 € 
 SO 04.2 - kanalizácia dažďová                     18 859,00 € “  
nahrádza textom: 
„SO 031,2 - rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky   20 400,00 €  
 SO 041,2 - kanalizácia splašková, dažďová                                     40 285,71 € “ 

 
číslo: 526/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

zmenu spôsobu financovania technickej vybavenosti Bytového domu 2, Gazdovská 
ul. Prievidza  schválenú  uznesením MsZ  č. 525/14,  

II. schvaľuje  
a)  v príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 - zníženie 

kapitálových príjmov v  položke 322001 - Dotácia zo ŠR  o 14 760,00 € 
a zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania  do príjmov o 14 760,00 €  na kúpu 
technickej vybavenosti  k  Bytového domu 2, Gazdovská ul. Prievidza, 

b) vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu mesta  Prievidza na  rok 2015 – 
zníženie kapitálových výdavkov o 14 760,00 € v Programe 14 Bývanie, 
Podprogram 1 Bytová problematika, v položke  14.1.7 -  Dotácia zo ŠR na 
kúpu technickej vybavenosti k  Bytového domu 2,Gazdovská ul., Prievidza 
a zvýšenie kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov mesta -  o sumu     
14 749 € v položke 14.1.8  na kúpu technickej vybavenosti k  Bytového domu 
2, Gazdovská ul., Prievidza a  o sumu 11,00  € v novej položke 14.1.12 na 
kúpu Bytového domu 2, Gazdovská ul. Prievidza, 

c) zapracovanie zmien podľa písm. a) a b)  do I. zmeny rozpočtu  mesta 
Prievidza na rok 2015, pričom celková  výška schváleného rozpočtu mesta 
Prievidza na rok 2015 v zmysle uznesenia  MsZ č. 443/14 zo dňa  25.11.2014, 
sa na strane príjmov a výdavkov  týmito navrhovanými zmenami  nemení 
a zostáva v sume 26 988 888,00 €. 

 
číslo: 527/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu, že súčasný konateľ spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., Ján 
Dobrovodský sa vzdal funkcie konateľa,  

 b) návrh na schválenie konateľa spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., JUDr. Katarínu   
Macháčkovú,  

 c) návrh primátorky mesta na schválenie rozhodnutia o zriadení prokúry, 
II. schvaľuje a odporúča primátorke mesta 

 predložiť Valnému zhromaždeniu spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.,  návrh na                                  
a) vymenovanie konateľa spoločnosti: JUDr. Katarínu Macháčkovú, 

 b) zriadenie prokúry.  
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číslo: 528/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu, že zástupca mesta Ján Dobrovodský sa vzdal funkcie predsedu 
Dozornej rady spol. PTH, a. s., 
b) návrh primátorky mesta na schválenie do funkcie predsedu Dozornej rady spol. 
PTH, a.s., zástupcu mesta:  JUDr. Jána Martičeka,    

II. schvaľuje a odporúča primátorke mesta 
predložiť Valnému zhromaždeniu spoločnosti PTH, a. s., návrh na 
vymenovanie prípadne zvolenie do funkcie predsedu Dozornej rady spol. PTH, a. s., 
JUDr. Jána Martičeka. 

 
 

 
 

 
 
 

 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 
 
 
 
 

N á v r h o v á   k o m i s i a 
 
 
 
 

..............................................         .............................................        .........................................   
Katarína Vráblová             Július Urík       Mgr. Zuzana Vrecková 
    predsedníčka                 člen                                     členka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza 23.12.2014  

 
 
 


