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Zoznam uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 18. 02. 2019 

od 45 do 53 
 
 
 

45. Zloženie návrhovej komisie 
46. Program rokovania MsZ na deň 18. 02. 2019 
47. Poslanecký návrh Branislava Gigaca na zmenu programu rokovania MsZ 
48. Poslanecký návrh Branislava Gigaca na rozdelenie návrhu uznesenia k zmene 

zloženia komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z.                        
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – samostatné 
hlasovanie o členoch komisie a samostatné hlasovanie o predsedovi komisie 

49. Poslanecký návrh Branislava Gigaca na predsedníčku komisie MsZ pre uplatňovanie 
ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

50. Poslanecký návrh Branislava Gigaca na zmenu názvu komisie MsZ pre uplatňovanie 
ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

51. Zloženie komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z.                           
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba 
predsedu  (zrušenie uznesenia MsZ č. 10/19 a zmena uznesenia MsZ č. 527/18) 

52. Žiadosť politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko o súhlas 
k organizácii predvolebného mítingu kandidáta na prezidenta SR v priestoroch Domu 
kultúry v Prievidzi 

53. Stanovisko k zámeru spol. Brose Prievidza, s.r.o., odkúpiť časť pozemku a stavby 
kruhového objazdu 
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Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 18. 02. 2019 

od 45 do 53 
 

číslo: 45/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Ing. Ľuboš 
Jelačič  – člen, Katarína Čičmancová – členka,  

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie:  Helena Dadíková – predsedníčka, Ing. Ľuboš Jelačič  – 
člen, Katarína Čičmancová – členka. 
 

číslo: 46/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 18. 02. 2019,  
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 18. 02. 2019. 
 

číslo: 47/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Branislava Gigaca na zmenu programu Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi na deň 18. 02. 2019 – doplnenie bodu „Interpelácie poslancov“, 

II. neschvaľuje  
poslanecký návrh Branislava Gigaca na zmenu programu Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi na deň 18. 02. 2019 – doplnenie bodu „Interpelácie poslancov“. 

  
číslo: 48/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Branislava Gigaca na rozdelenie návrhu uznesenia k zmene 
zloženia komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – samostatné 
hlasovanie o členoch komisie a samostatné hlasovanie o predsedovi komisie,  

II. neschvaľuje  
poslanecký návrh Branislava Gigaca na rozdelenie návrhu uznesenia k zmene 
zloženia komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – samostatné 
hlasovanie o členoch komisie a samostatné hlasovanie o predsedovi komisie. 
 

číslo: 49/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Branislava Gigaca na zvolenie poslankyne PaedDr. Eleonóry 
Porubcovej za predsedníčku  komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona                 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, 

II. neschvaľuje 
poslanecký návrh Branislava Gigaca na zvolenie poslankyne PaedDr. Eleonóry 
Porubcovej za predsedníčku  komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona                 
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č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 

 
číslo: 50/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Branislava Gigaca na zmenu názvu komisie MsZ pre uplatňovanie 
ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov na komisiu na ochranu verejného záujmu,  

II. neschvaľuje 
poslanecký návrh Branislava Gigaca na zmenu názvu komisie MsZ pre uplatňovanie 
ústavného zákona  č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov na komisiu na ochranu verejného záujmu. 
 

číslo: 51/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

návrh na zmenu zloženia komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona                        
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, ktorá bola schválená uznesením č. 527/18 zo dňa 3. 12. 2018,  

II.  odvoláva  
z komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov členov: 
JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. 
Helenu  Dadíkovú, 

III. ruší 
uznesenie MsZ č. 10/19 zo dňa 28. 1. 2019, ktorým bola zvolená Helena Dadíková do 
funkcie predsedníčky komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

IV.  volí  
a) za členov komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre volebné 
obdobie 2018 - 2022:  
Mgr. Peter Krško, zástupca SPOLU – občianska demokracia 
Branislav Gigac, zástupca Progresívne Slovensko 
Ing. Miroslav Žiak, zástupca SaS 
PaedDr. Eleonóra Porubcová, zástupkyňa KDH 
b) za predsedu komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.                
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre volebné 
obdobie 2018 – 2022 Mgr. Petra Krška, 

V. schvaľuje  
 zmenu uznesenia MsZ č. 527/18 zo dňa 3. 12. 2018 takto: 

- vypúšťa sa: „JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – Spolu – občianska demokracia“ 

      Helena Dadíková – Spolu – občianska demokracia“, 
- nahrádza sa koalícia politických strán pri poslankyni JUDr. Petry Hajšelovej  

stranou  „ zástupkyňa SME RODINA - Boris Kollár“ 

- dopĺňa sa slovo „zástupca“ – SMER – sociálna demokracia, pri poslancovi Ing. 

Richard Takáč, 

- dopĺňa sa:  

„Mgr. Peter Krško, zástupca SPOLU – občianska demokracia 

Branislav Gigac, zástupca Progresívne Slovensko 

Ing. Miroslav Žiak, zástupca SaS 

PaedDr. Eleonóra Porubcová, zástupkyňa KDH“. 
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číslo: 52/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko o súhlas 
k organizácii predvolebného mítingu kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky – 
Ing. Mgr. Mariána Kotlebu v divadelnej sále Domu kultúry v Prievidzi dňa 27. 2. 2019, 

II. neschvaľuje  
v zmysle bodu 5.2.1 písm. d) IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza prenájom priestorov – divadelnej sály v Dome kultúry v Prievidzi pre 
politickú stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko za účelom predvolebného 
mítingu na prezidenta Slovenskej republiky – Ing. Mgr. Mariána Kotlebu dňa 27. 2. 
2019. 

 
číslo:  53/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

zámer Brose Prievidza, s.r.o., odkúpiť časť pozemku v k.ú. Prievidza parc. reg. C KN 
parc. č. 8114/79 (vlastník mesto Prievidza) a stavby kruhového objazdu (vlastník 
SMMP, s.r.o.), ktorý sa na pozemku nachádza, na účel rozšírenia vlastnej vnútro-
areálovej komunikácie na vlastné logistické potreby, 

II.  súhlasí  
s návrhom Brose Prievidza, s.r.o., na jeho vlastné náklady dopracovať a predložiť 
podklady (napr. geometrický plán, návrh zmeny dopravy, súhlas Rübig SK, k.s. CNC 
Trend, s.r.o., súhlasné stanovisko ODI) nevyhnutné pre riadne rozhodovanie o 
schválení zámeru mesta Prievidza a SMMP, s.r.o., predať časť pozemku v k.ú. 
Prievidza parc. reg. C KN parc. č. 8114/79 v celkovej výmere 9 981m2 a stavby 
kruhového objazdu podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, s podmienkou 
zachovania obslužnosti komunikácie pre vlastníkov priľahlých nehnuteľností 
a vlastníkov a správcov inžinierskych sietí. 
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Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 18. 02. 2019 

od 45 do 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

..............................................        .............................................        ......................................... 
         Helena Dadíková  Ing. Ľuboš Jelačič        Katarína Čičmancová 
             predsedníčka               člen                                     členka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza 18. 02. 2019 

 
 
 


