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

konaného dňa 23. 12. 2014 
v obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:    8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:       8.30 h  
 
Prítomní:             20 poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnený: MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD.  
  
Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná  kontrolórka mesta 
Ing. Naďa Prilinská  – vedúca kanc. prednostu MsÚ  
JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 

   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru  
   Mgr. Edita Mrázová  –  vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
   JUDr. Ján Martiček –   konateľ spol. SMMP, s. r. o. 
                      –  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                     
i zúčastnených zamestnancov mesta. 
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  20 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. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta.  
 
Nakoľko sa rokovanie konalo v obradnej miestnosti, kde nie je možné inštalovať  technické 
hlasovacie zariadenie, poslanci hlasovali verejne zdvihnutím ruky za použitia hlasovacieho 
lístka zvolenej farby. 
Prostredníctvom skrutátorov bola zabezpečená presná evidencia hlasovania poslancov o 
každom prijatom uznesení. Po každom hlasovaní sa hlasovacie lístky odovzdali osobe 
poverenej sčítaním hlasov. 
Primátorka mesta určila za skrutátorky:   Ing. Danielu Mendelovú a Mgr. Dianu Dušekovú  
a za osobu poverenú sčítaním hlasov určila: Ing. Naďu Prilinskú. 
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice: Ing. Ľuboša Jelačiča, Katarínu 
Čičmancovú. 
 
Keďže sa MsZ konalo v priestoroch bez technického hlasovacieho zariadenia, primátorka 
mesta predložila návrh na zvolenie mandátovej komisie: Helenu Dadíkovú – za 
predsedníčku, Mgr. Rudolfa Fiamčíka –  za člena, Ing. Petra Paulíka – za člena. 
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 521/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
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Primátorka mesta požiadala mandátovú komisiu, aby pred každým hlasovaním uviedla počet 
prítomných poslancov.  

 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  Katarína Vráblová – 
predsedníčka, Július Urík – člen, Mgr. Zuzana Vrecková – členka. 
MsZ uzn. č. 522/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Primátorka mesta predložila návrh programu MsZ.  
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2)  Zloženie sľubu poslanca MsZ v Prievidzi - MUDr. Dušana Magdina 
3)  Oprava uznesenia č. 412/14 zo dňa 28.10. 2014 -  kúpa nájomného bytového domu  
      na Gazdovskej ulici v Prievidzi  
4) Návrh na schválenie zástupcov mesta do spoločností založených mestom Prievidza 
5) Z á v e r 
 
MsZ uzn. č. 523/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 23. 12. 2014. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 2) 
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  požiadala poslanca MUDr. Dušana 
Magdina, aby zložil sľub poslanca MsZ.  MUDr. Dušan Magdin nebol prítomný na 
ustanovujúcom MsZ, a preto v zmysle zákona o obecnom zriadení bol povinný zložiť sľub 
poslanca MsZ na prvom zastupiteľstve, ktorého sa zúčastní. Helena Dadíková, poslankyňa 
MsZ, slávnostne prečítala sľub poslanca MsZ.  MUDr. Dušan Magdin vykonal akt sľubu.  
MsZ uznesením č. 524/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, konštatovalo, že novozvolený 
poslanec Mestského zastupiteľstva v Prievidzi – MUDr. Dušan Magdin zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 3) 
  Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP predložila návrh na 
opravu uznesenia MsZ v Prievidzi č.412/14 zo dňa 28.10.2014 (kúpa nájomného bytového 
domu na Gazdovskej ulici) 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. 
Nariadenie vlády vyšlo v zbierke zákonov dňa 17. 12. 2014. Primátorka mesta dodala, že 
z tohto dôvodu táto zmena nebola predložená na poslednom MsZ a muselo byť zvolané 
neplánované rokovanie MsZ.  
Ing. Marián Bielický uviedol, že predmetnou zmenou vo financovaní sa budú musieť zmeniť 
aj niektoré položky v rozpočte mesta.  Zmenou financovania dochádza k zníženiu dotácie zo 
štátneho rozpočtu, a preto mesto musí vyčleniť  na kúpu bytového domu viac vlastných 
zdrojov. Celková bilancia rozpočtu zostáva nezmenená.  
 
MsZ uznesením č. 525/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo opravu uznesenia MsZ 
v Prievidzi č. 412/14 zo dňa 28.10.2014 takto:  
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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 
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 € “ 

Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
MsZ uzn. č. 526/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie zmenu spôsobu 
financovania technickej vybavenosti Bytového domu 2, Gazdovská ul. Prievidza  schválenú  
uznesením MsZ  č. 525/14 a schválilo:  
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 €. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 4) 
 Návrh na schválenie zástupcov mesta do spoločností založených mestom Prievidza 
predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že súčasný konateľ spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., Ján 
Dobrovodský sa vzdal funkcie konateľa a zároveň predložil návrh na schválenie  primátorky 
mesta za konateľku spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. Primátorka mesta uviedla, že mesto 
stále pracuje na získaní investorov do priemyselného parku, jej pozícia vo funkcii konateľa je 
dočasná.   
MsZ uzn. č. 527/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  a odporučilo primátorke mesta 
predložiť Valnému zhromaždeniu spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.,  návrh na                                   
vymenovanie konateľa spoločnosti: JUDr. Katarínu Macháčkovú a zriadenie prokúry.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
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JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, podal informáciu, že zástupca mesta 

Ján Dobrovodský sa vzdal funkcie predsedu Dozornej rady spol. PTH, a. s. Primátorka 
mesta predložila návrh na schválenie do funkcie predsedu Dozornej rady spol. PTH, a.s., 
zástupcu mesta:  JUDr. Jána Martičeka. 
MsZ uzn. č. 528/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo a odporučilo 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. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 5) 
„Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým 
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh 
mestského zastupiteľstva. Zároveň primátorka mesta pozvala všetkých prítomných na 
blížiacu akciu mesta „Silvestrovskú zabíjačku“ a spoločnú oslavu nového roka na Námestí 
slobody v Prievidzi. Primátorka mesta  vyhlásila zasadnutie MsZ  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. Ľuboš Jelačič               Katarína Čičmancová 
             overovateľ I.                                                                        overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                    JUDr. Katarína Macháčková 
             prednosta MsÚ                                                                primátorka mesta 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, vedúca kanc. prednostu MsÚ 


