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

konaného dňa 26. 10. 2020 
formou videokonferencie  

 
Začiatok zasadnutia:             9.00 h 
Ukončenie zasadnutia:       12.40 h  
 
Zúčastnení poslanci:   19 poslancov (podľa prílohy – prítomnosť poslancov) 
 
Ospravedlnení poslanci:    Ing. Soňa Babiaková, MUDr. Peter Oulehle, Július Urík,                

Ing. Peter Paulík,  JUDr. Petra Hajšelová,  
 
Ďalší účastníci rokovania:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta   
    MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová  –  hl. kontrolórka mesta 
JUDr. Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kancelárie primátorky 
Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
Ing. Natália Topáková – ref. právnej kancelárie   
Ing. Tomáš Dobrotka – ved. majetkového oddelenia 
JUDr. Ján Martiček – konateľ spol. SMMP, s.r.o. 
Ing. Beata Jelačičová – odb. zamestnanec školského úradu 

 
Zamestnanci mesta zabezpečujúci servis rokovania formou videokonferencie: 
    Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ 
    Ing. Daniela Mendelová – referentka kanc. prednostu MsÚ 
    Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky 
    Ján Detko – ref. informatiky 
    Ing. Ľuboš Belanec – ref. informatiky 
 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie bolo streamované naživo, na 
portáli YouTube, na kanáli Mesto Prievidza https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza. 
 

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

     JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, otvoril a privítal na 
rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ, 
zamestnancov mesta a obyvateľov sledujúcich živé vysielanie rokovania.  V úvode uviedol, 
že vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19 sa zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi koná formou videokonferencie, bez fyzickej prítomnosti 
poslancov v rokovacej miestnosti. Uviedol, že pani primátorka nebude viesť rokovanie MsZ 
z dôvodu, že je v karanténe, nakoľko sa stretla  s osobou pozitívnou na ochorenie COVID 
19. Primátorka mesta sa počas rokovania pripojila do videokonferencie, rokovanie viedol 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta.   
 
Na začiatku bolo účastných 18 poslancov, teda zasadnutie bolo uznášania a rokovania 
schopné.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza
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JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. , za overovateľov zápisnice menoval Mgr. Vieru Dušičkovú 
a Ing. Miroslava Žiaka. Spravodajcom MsR bola Helena Dadíková. Za  skrutátorky určil 
zamestnankyne mesta:  Ing. Naďu Prilinskú a Ing. Danielu Mendelovú. 
 
Keďže pri videokonferencii nebolo možné použiť na účel zaznamenania hlasovania 
poslancov technické hlasovacie zariadenie, poslanci hlasovali zdvihnutím ruky za použitia 
hlasovacieho hárka zvolenej farby s individuálnym číselným označením.  
 
Do návrhovej komisie odporučil predsedajúci zvoliť poslancov Katarínu Vráblovú  –  za 
predsedníčku, Ing. Natáliu Svítkovú – za členku a Mgr. Libora Mokrého – za člena.  
MsZ uznesením č. 278/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za, 3 sa zdržali 
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta,  konštatoval, že návrh programu 
obdržali poslanci  v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
3) Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta  
4) Rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzavretej medzi mestom 

Prievidza a spol. SMMP, s.r.o. 
5) Informácia spol. SMMP, s.r.o., o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej 

zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až 14 
6) Informácia o pripravovanom projekte s názvom: „Vodozádržné opatrenia v meste 

Prievidza“ 
7) Majetkovoprávne veci 
8)    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)  
9)   R ô z n e 
10)   I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
11) D i s k u s i a   po s l a n c o v   a   p o s l a n e c k é   p o d n e t y 
12) Z á v e r   
 

 
Návrh programu bodu Rôzne: 
 
1) Návrh na zmenu v obsadení členov Správnej rady TIK Prievidza, nezisková 

organizácia 
2) Návrh na zmeny zástupcov mesta v radách škôl –  ZŠ Ul. S. Chalupku, MŠ P. 

Benického a v Mestskej školskej rade v Prievidzi 
3) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta pre OZ Klub priateľov CO Prievidza 
 
 
Bc. Branislav Gigac ospravedlnil JUDr. Petru Hajšelovú z neúčasti na rokovaní MsZ 
a predložil návrh na zmenu programu rokovania MsZ – doplnenie bodu do bodu Rôzne - 
Informácia o pripravenosti mesta na celoštátne testovanie obyvateľov na COVID 19“. 
 
Michal Dobiaš požiadal účastníkov rokovania, aby si minutou ticha uctili kolegu, bývalého 
poslanca MsZ a konateľa spol. SMMP, s.r.o., Ing. Jána Dobrovodského, ktorý minulý týždeň 
žiaľ zomrel.   
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JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. podporil poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca i podnet 
poslanca Michala Dobiaša.  Po schválení programu rokovania MsZ si účastníci minutou ticha 
uctili pamiatku na Ing. Jána Dobrovodského.  
 
MsZ uznesením č. 279/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 10. 2020. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za  
 
Na základe poslaneckého návrhu Bc. Branislava Gigaca  mestské zastupiteľstvo  uznesením 
č. 280/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 10. 2020 – doplnenie bodu „Rôzne“ o bod: „Informácia 
o pripravenosti mesta na celoštátne testovanie obyvateľov na COVID 19“. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdržal  
 

K bodu 2) 
 Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi a vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
týkajúcich sa „predaja, kúpy, zámeny, nájmu nehnuteľností a vecných bremien“ za obdobie 
február 2020 – august 2020 predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ. 
MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že v rámci materiálu sú navrhnuté dve uznesenia na 
zrušenie. Uznesenie č. 207/20 z dôvodu, že žiadateľ spol. APS, s.r.o., odstúpila od zmluvy 
a uznesenie č. 230/20 z dôvodu, že spol. ADVANCE INVESTMENTS, a.s., stiahla žiadosť 
o kúpu pozemkov.  
 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila stanovisko 
k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi.  Hlavná kontrolórka  uviedla, že z prijatých uznesení 
vybrala na kontrolu 31 uznesení. Na základe vykonanej kontroly materiálov k jednotlivým 
uzneseniam konštatovala, že zapracovaním podmienok boli uznesenia splnené.  
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová predložila Správu o skončených a rozpracovaných 
kontrolách v období od 29. 06. 2020 do 25. 10. 2020. V sledovanom období bolo skončených 
23 kontrol, zostáva rozpracovaných  9 kontrol.  
V 20-tich prípadoch boli zistené porušenia 14-tich právnych predpisov a v troch prípadoch 
boli kontroly skončené bez kontrolných zistení.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 281/20m, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 

K bodu 3) 
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta predložil Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky mesta.  
 

Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že z dôvodu, že sa športové subjekty v tomto období dostali do 
nepriaznivej finančnej situácie, ktorá je okrem iných faktorov spôsobená najmä pandémiou 
koronavírusu, sa navrhuje maximálnu výšku poskytnutej dotácie na prenájom športovísk v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Zimný štadión, Futbalový štadión, Športová hala, Krytá 
plaváreň, Športový areál pri ZŠ Ul. S. Chalupku) v nasledujúcich troch rokoch neznižovať o 5 
percent do roku 2023 ako bolo pôvodne plánované v schválenom VZN o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Požadovaná miera spolufinancovania by aj 
v nasledujúcich rokoch ostala po schválení zachovaná len na 5 percentách vynaložených 
výdavkov na prenájom športoviska.  Maximálna výška poskytnutej dotácie sa nevzťahuje na 
dotácie poskytované v rámci participatívneho rozpočtu.  
Fyzické ani právnické osoby nevzniesli pripomienky k návrhu VZN.  Komisie MsZ odporučili 
MsZ schváliť VZN bez pripomienok.  
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MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo Doplnok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
 

K bodu 4) 
Návrh na rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzavretej medzi 

mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o., predložil Ing. Tomáš Dobrotka, vedúci majetkového 
oddelenia.  
Mesto Prievidza a spol. SMMP, s.r.o. uzavreli dňa 29.06.2016 koncesnú zmluvu.  Podľa 
obsahu tejto zmluvy mesto zverilo spol. SMMP, s.r.o. ako koncesionárovi koncesný majetok, 
na ktorom tento zabezpečuje výkon stavebných prác, prevádzku, služby a financovanie.  
Majetkové oddelenie MsÚ pripravilo návrh na rozšírenie koncesného majetku Prílohy č. 1 ku 
Koncesnej zmluve uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o., zo dňa 
29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 14 o technické zhodnotenie na budove 
Meštianskeho domu, Nám. slobody č. 16: Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu, 
v celkovej obstarávacej cene 1 666 307,14 €.  
MsZ uznesením č. 282/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo rozšírenie koncesného 
majetku  Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. 
SMMP, s.r.o.,  zo dňa 29.06.2016 v znení jej dodatkov č. 1 až č. 14 o technické zhodnotenie 
na budove Meštianskeho domu, Nám. slobody č. 16: Rekonštrukcia a adaptácia 
Meštianskeho domu, v celkovej obstarávacej cene 1 666 307,14 €. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 sa zdržali 
 

K bodu 5) 
JUDr. Ján Martiček, konateľ spol. SMMP, s.r.o., predložil informáciu spol. SMMP, 

s.r.o., o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 v znení 
jej Dodatkov č. 1 až 14. 

Ide o úbytok položky CO kryt a CO sklad. Prestavbou tohto priestoru vznikol nový byt.  
Ďalej dodal, že je potrebné zosúladenie skutkového stavu majetku s evidenčným stavom.  
MsZ uznesením č. 283/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu o 
zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom 
Prievidza a spol. SMMP, s.r.o., zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 14, 
v rozsahu Prílohy č. 1 k materiálu MsZ č. 66/20 v celkovej obstarávacej cene  31.504,91 € 
a zostatkovej cene 5.647,61 €. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 

K bodu 6) 
Informáciu o pripravenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s 

kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia  v meste 
Prievidza“  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci 
ref. pre projekty a investície.  
Celkový rozpočet projektu je vo výške 330 306,41 €. Zámerom projektu je zrealizovanie 
vodozádržných opatrení v lokalite mestského parku a na Mierovom námestí v Prievidzi.  
 
V mestskom parku pôjde o stavebné úpravy existujúcich komunikácií pre peších. Pôvodné 
chodníky sú s asfaltovým krytom, ktorý tvorí nepriepustný povrch.  Riešené parkové 
chodníky budú stavebne upravené odstránením nepriepustného asfaltového krytu. Nový kryt 
chodníkov bude realizovaný z vodopriepustného betónu  v šírke 2 m. Niektoré chodníky 
budú zrušené a nahradené zeleňou. Mestský park bude doplnený novým mobiliárom ako sú 
lavičky a parkové smetné nádoby. Taktiež dôjde k lokálnej výsadbe parkových rastlín trvaliek 
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vo viacerých častiach parku. Dažďové vody budú odvádzané do priepustných vrstiev skladby 
chodníka a podložia.  
 
Na Mierovom námestí pôjde o stavebnú úpravu existujúcich spevnených plôch v rámci 
námestia. Pôvodná plocha je tvorená kamennou dlažbou a dlažbou z betónu, ktorá tvorí 
nepriepustný povrch. Plocha námestia je v nevyhovujúcom technickom stave, je prerastená 
trávou, po daždi sa tvoria mláky. Riešená plocha námestia bude stavebne upravená 
odstránením nepriepustného dlažbového krytu.  Dôjde k odstráneniu nevyhovujúceho 
porastu ako sú kríky a tuje po okraji plochy námestia, časť  stromov bude presadená na iné 
miesto v rámci územia mesta.  Nový kryt peších komunikácií v rámci námestia bude riešený 
ako mlatový chodník, ktorý bude tvoriť vodopriepustnú vrstvu. Značná časť plochy námestia 
bude zrušená a nahradená zatrávnením. Uprostred riešených spevnených plôch sú 
navrhnuté kvetinové záhony. Riešená plocha bude doplnená novým mobiliárom ako sú 
lavičky a parkové smetné nádoby. Taktiež dôjde k lokálnej výsadbe parkových rastlín trvaliek 
v určených  častiach parku a výsadbe vzrastlých stromov. Dažďové vody budú odvádzané 
do priepustných vrstiev skladby chodníka a podložia. 
MsZ uznesením č. 284/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na 
projekt  s názvom: „Vodozádržné opatrenia  v meste Prievidza“, kofinancovanie projektu vo 
výške 14 130 €  t.j. 5,0 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, financovanie 
neoprávnených výdavkov projektu do výšky 47 767, 47 €.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 7) 
„Majetkovoprávne veci“ 

 Žiadosti o zriadenie vecných bremien predkladala Ing. Petra Briatková, ref. právnej 
kancelárie.  
 
Petra Letavayová, trvalý pobyt Prievidza, Uhlištná 627/49, požiadala o zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka 
(Uhlištná ulica), parcela registra E KN č. 2496/1, ostatné plochy   s výmerou 996 m2  právo 
uloženia inžinierskej siete – vodovodnej prípojky (dĺžka cca 10 m)  k novostavbe rodinného 
domu. 
MsR žiadosť neodporučila schváliť s odporučením pre žiadateľku, aby sa pokúsila nájsť 
riešenie napojenia od susednej nehnuteľnosti. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že po 
rokovaní MsR bolo doplnené stanovisko, že toto napojenie nie je možné. 
 MsZ uznesením č. 285/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta 
Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 2496/1, ostatné plochy s výmerou 
996 m2 , právo uloženia inžinierskej siete – vodovodnej prípojky k  novostavbe rodinného 
domu, v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra C KN č. 794/4,  
podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku 
v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po 
každej strane a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, 
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, 
ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je 10,00 €/m2, a za podmienok: 
-  uloženie IS realizovať pretlakom popod komunikáciu, t. j. bez porušenia telesa 
komunikácie a to tak, že bod napojenia bude mimo telesa cesty,   
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
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uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 
150 eur za každý deň omeškania,  
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu 
s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, bude 
podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia,  
- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta), 
- žiadateľ je povinný doložiť pracovnú verziu GP, kde bude vyznačený priebeh IS spolu s ich 
ochranným pásmom (vychádzajúc z doloženej projektovej dokumentácie v  rozsahu 
predpokladaná dĺžka + ochranné pásmo), ktorého rozsah bude zaznamenaný v popisnej 
časti GP ako diel. Geodet bude povinný vyznačiť v GP zoznam súradníc a až následne bude 
uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ul. G. Švéniho 3 H, Prievidza, IČO: 
36 325 961,  požiadala o prehodnotenie odplaty za zriadenie vecného bremena v zmysle 
uznesenia MsZ č. 208/2020 zo dňa 24.08.2020, a to za cenu obmedzenia výkonu 
vlastníckeho práva (ocenenie hodnoty vecného bremena znaleckým posudkom)  
(právo uloženia inžinierskych sietí – podzemných rozvodov horúcovodu  a strpieť vstup na 
pozemky mesta v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby 
a opráv týchto rozvodov k stavbe „Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS 1, 
Prievidza“). 
MsZ uznesením č. 287/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zníženie odplaty, a to za 
cenu obmedzenia výkonu vlastníckeho práva (ocenenie hodnoty vecného bremena 
znaleckým posudkom, ktorý dá na vlastné náklady vypracovať spoločnosť PTH, a. s.), 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 208/2020 zo dňa 24.08.2020 takto: 
v časti II.  
sa vypúšťa text ...“za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy 
vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 
1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi 
cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne 
vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2“ 
a nahrádza sa novým znením ... „za odplatu, a to podľa ceny stanovenej znaleckým 
posudkom (za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva), ktorý dá na vlastné náklady 
vypracovať investor“ a  vypúšťa sa  text ...“mimo stanovenia výšky odplaty“. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Spoločnosť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Banská Bystrica, 
Partizánska cesta 5, IČO: 36 056 006, požiadala o  zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. 
Hradec (Pavlovská ulica)  právo uloženia inžinierskych sietí – rozšírenie verejného vodovodu 
– umiestnenie zariadení verejného vodovodu DN 110 mm v rámci stavby „Prievidza, 
Pavlovská ulica – rozšírenie verejného vodovodu“, pričom predpokladaný rozsah vecného 
bremena je 391,86 m2. Žiadajú o zriadenie bezodplatného vecného bremena. (podľa 
doručeného návrhu zmluvy). Spoločnosť doložila pracovnú verziu GP.  
MsZ uznesením č 286/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. 
ú.  Hradec 

- parcela registra C KN č. 464/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 39 m2,   
- parcela registra C KN č. 464/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 m2,   
- parcela registra C KN č. 464/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2,   
- parcela registra C KN č. 464/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2,   
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- parcela registra C KN č. 542/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1597 m2,   
- parcela registra C KN č. 542/16,  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 350 m2,   
- parcela registra C KN č. 542/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2  
v časti diel 1 - 7 v rozsahu výmery 395 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – 
rozšírenie verejného vodovodu v rámci stavby „Prievidza, Pavlovská ulica – 
rozšírenie verejného vodovodu“, pričom  právu vecného bremena zodpovedá: 

a) strpieť na časti zaťažených pozemkov umiestnenie zariadení verejného vodovodu; 
b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd cez časti zaťažených 

pozemkov automobilmi, technikou a pešo za účelom zabezpečenia výkonu prác 
spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv, odstraňovaním porúch a 
rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemkoch umiestnených; 

c)  bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať nad 
vodovodným potrubím stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo 
iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty (s výnimkou trvalého trávneho 
porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu, alebo ktoré by 
mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko 
rozoberateľných materiálov, 

v prospech spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Banská 
Bystrica, Partizánska cesta 5, a to podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú 
a za odplatu formou nepeňažného plnenia v hodnote opravy komunikácie  v celej šírke 
a dĺžke dotknutej uložením verejného vodovodu, t. j. obnovou asfaltových vrstiev, a za 
podmienok: 

- oprava komunikácie  v celej šírke a dĺžke dotknutej uložením verejného vodovodu,  
t. j. obnovou asfaltových vrstiev, 
- s úpravou vjazdov na súkromné pozemky, 
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od 
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania,  
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu 
s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, 
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia,  
- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta). 

Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ďalšie žiadosti predkladala Ing. Natália Topáková, ref. právnej kancelárie.  
 
Ivan Poliak, trvalý pobyt Ul.  A. Žarnova 821/22, Prievidza a Petra Michaelová, trvalý pobyt 
Kútovská ul. 941/15, Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti 
pozemku z parcely registra E KN č. 1429/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 15 m2 , vedený 
na LV č. 10652, za účelom zriadenia predzáhradky. Pozemok je priľahlý k nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľov nachádzajúci na Ulici Na záhumní.  
Architektka mesta k žiadosti dala negatívne stanovisko a to z dôvodu, že ide o pozemok pri 
miestnej komunikácii a mal by zostať ako rezerva na ochranné pásmo cesty a technickú 
infraštruktúru (odvodnenie, verejné siete...). Predchádzajúce odpredaje pozemkov v danej 
časti už nateraz ovplyvniť nie je možné.  
MsZ uznesením č. 288/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,   časť  pozemku parcela 
registra CKN č. 6162/24, zastavaná plocha s výmerou 12 m2, zameraný a odčlenený 
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z pozemku parcela registra E KN č. 1429/1, ostatná plocha  s výmerou 514 m2, vedeného na 
LV č. 10652, Geometrickým plánom č. 48185655-199/2020, vyhotoveným Patriciusom 
Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 02.10.2020,  pre 
Ivana Poliaka, trvalý pobyt Ul. A. Žarnova 821/22, Prievidza a Petru Michaelovú, trvalý pobyt 
Kútovská ul. 941/15, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, za účelom zriadenia predzáhradky,   
spôsob prevodu ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín, Jilemníckeho 1, Trenčín, 
požiadalo o súhlas mesta Prievidza so zápisom do katastra nehnuteľností, Geometrického 
plánu 32/2020-PD, vyhotoveného spoločnosťou Geodézia LMPD, s.r.o., Hollého ul. č. 7 
Žilina, úradne overený Ing. Barborou Petriskovou, pod číslom G1-727/2020, týkajúceho sa 
pozemku zapísaného na LV č.1, parcela registra CKN č. 1940/49 vo výmere 1 m2, 
a pozemkov zapísaných na LV č. 8483, parcela registra CKN č. 1941/3 vo výmere 1 m2 a 
parcela registra CKN č. 1941/4 vo výmere 6 m2 a to z dôvodu zamerania stavby po 
rekonštrukcii, budova so súpisným číslom 397 nachádzajúcej sa na Ulici M. Mišíka 
v Prievidzi. 
MsZ uznesením č. 289/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok zapísaný na 
LV č.1, parcela registra CKN č. 1940/49 vo výmere 1 m2, odčlenený z pozemku parcela 
registra CKN č. 1940/2 a pozemky zapísané na LV č. 8483, parcela registra CKN č. 1941/3 
vo výmere 1 m2 a parcela registra CKN č. 1941/4 vo výmere 6 m2, odčlenené z pozemku 
parcela registra CKN č. 1941/1, všetky odčlenené a zamerané Geometrickým plánom 
32/2020-PD, vyhotoveným spoločnosťou Geodézia LMPD, s.r.o., Hollého ul. č. 7 Žilina, 
úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou, pod číslom G1-727/2020, pre Slovenskú 
republiku, v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za cenu 70,00 €/m2, za 
účelom scelenia pozemku nachádzajúceho sa na Ulici M. Mišíka v Prievidzi, spôsob prevodu 
pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je v súčasnej dobe pre mesto nevyužiteľný a 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - 
kupujúceho. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ing. Natália Svítková upozornila, že niektorým poslancom nie je vidieť pri hlasovaní tvár. 
Predsedajúci vyzval všetkých poslancov, aby dodržiavali rokovací poriadok a pri hlasovaní 
im bolo vidieť tvár.  V rámci diskusie vznikla otázka, či sú  poslanci Ing. Miroslav Žiak a Bc. 
Branislav Gigac pri hlasovaní v jednej miestnosti.  
Ing. Miroslav Žiak vyhlásil, že nie je v jednej miestnosti s poslancom Bc. Branislavom 
Gigacom. 
 
Ing. Natália Topáková predložila spoločnosti RiverSideProject s.r.o., Bojnická cesta 460/34, 
Prievidza o súhlas s vybudovaním chodníka pre peších v rozsahu výmery 80,5 m2, na Ulici 
A. Stodolu, na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v spoluvlastníckom podiele 2/3, 
parcela registra C KN č. 1218/30, ostatná plocha s výmerou 624m2, ktorý následne po 
vybudovaní spoločnosť RiverSideProject, s.r.o., bezodplatne odovzdá do majetku mesta. 
MsZ uznesením č. 290/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo udelenie súhlasu pre 
spol. RiverSideProject s.r.o., Bojnická cesta 460/34, Prievidza  s vybudovaním chodníka pre 
peších na Ulici A. Stodolu, na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza 
v spoluvlastníckom podiele 2/3, parcela registra C KN č. 1218/30, ostatná plocha v 
rozsahu výmery 80,5 m2  a to za podmienky  bezodplatného odovzdania stavby chodníka do 
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majetku mesta a  s tým, že po ukončení stavby zabezpečí žiadateľ opravu komunikácie na 
Ul. A. Stodolu po križovatku  Ul. J. Murgaša vrátane zrekonštruovania chodníka.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Slovenská republika, v zastúpení Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, 
požiadala o kúpu: častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza  za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania stavby “ I/64 Obchvat mesta Prievidza   I. etapa, 2.stavba-
MZ v trase budúcej I/64“, za kúpnu cenu určenú  znaleckým posudkom  č. 143/2020 zo dňa 
17.8.2020 a znaleckým posudkom  č. 136/2020 zo dňa 4.8.2020 ktorý vypracoval: Ing. 
Marián Mrázik, znalec z odboru stavebníctvo,  Do Stošky 14, 010 04 Žilina, v súlade 
s Vyhláškou MS SR č.213/2017 Z.z.,  vo výške 31,52 €/m2,  čo predstavuje spolu kúpnu 
cenu vo výške 12 639,52  €. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 05.10.2020.  
MsZ uznesením č. 291/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta, častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú.   Prievidza pre Slovenskú 
republiku, v zastúpení Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, za kúpnu 
cenu určenú  znaleckým posudkom č. 143/2020 zo dňa 17.8.2020 a znaleckým posudkom  
č. 136/2020 zo dňa 4.8.2020 ktorý vypracoval: Ing. Marián Mrázik, znalec z odboru 
stavebníctvo,  Do Stošky 14, 010 04 Žilina, v súlade s Vyhláškou MS SR č.21 3/2017 Z.z.,  
vo výške 31,52 €/m2,  čo predstavuje spolu kúpnu cenu vo výške 12 639,52  €, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania stavby “ I/64 Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2.stavba-
MZ v trase budúcej I/64, spôsobom prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, pretože medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj 
územia mesta  a potreby jeho obyvateľov, v súlade s čím Slovenská republika – Slovenská 
správa ciest   Bratislava vybuduje na vlastné náklady stavbu:  „Obchvat mesta Prievidza I. 
etapa, 2.stavba –  cesta budúcej I/64“, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta 
Prievidza. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 

 
Ing. Natália Topáková predložila žiadosť  Soni Janovej a Karola Janova o  majetkovoprávne 
usporiadanie nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza a žiadosť Ľubomíra Mečiara a manželky Viery 
Mečiarovej, spoločný trvalý pobyt Záborského 516/18, 971 01  Prievidza, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza.   
Pani Janová nesúhlasí s navrhovanou výmerou pre rod. Mečiarovú a žiada pozemok 
spravodlivo rozdeliť podľa priloženej snímky a vyhotovenej pracovnej verzie GP č. 
48185655-199/2020. Ide sa o novovytvorenú parcelu reg. CKN č. 2857/93, zastavaná plocha 
s výmerou 119 m2. Žiadateľka takto pozemok užívala aj so svojim manželom a rodinnou 
Mečiarovou na polovicu. Bolo to počas celej doby od postavenia rodinného domu od roku 
1971, riadne sa oň starali. V roku 2017 ich užívaná časť bola prenajatá rodine Mečiarovej.  
Ľubomír Mečiar v zmysle Nájomnej zmluvy č. 30/17 mal prenajatých 145m2, ale reálne užíval 
až 185 m2.  MsR odporučila schváliť predaj pozemkov žiadateľom,  p. Mečiarovi vo výmere 
v zmysle nájomnej zmluvy.  
MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že žiadosti riešil s výborom volebného obvodu č. IV. 
Konštatoval, že  je tu viacero problémov, uviedol, že potrebné by bolo ešte rokovať so 
žiadateľmi.  Michal Dobiaš ako predseda výboru VO č. IV uviedol, že pôvode výbor  nemal 
k žiadostiam výhrady, neskôr syn pani Janovej namietal, žiadal pozemok rozdeliť na 
polovicu, tiež zastával názor, že pred konečným rozhodnutím sa treba ešte žiadosťami 
bližšie zaoberať.  
MsZ uznesením č. 292/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválili zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,   časť  pozemku parcela 
registra CKN č. 2857/93, zastavaná plocha s výmerou 62 m2, zameraný a odčlenený 
z pozemku parcela registra C KN č. 2857/12 zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 8275 
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m2, Geometrickým plánom č. 48185655-199/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 02.10.2020,  pre Soňu 
Janovu a Karola Janova, spoločný trvalý pobyt Záborského 16/16, 971 01  Prievidza, za 
cenu 20,00 €/m2, za účelom zriadenia predzáhradky a  vjazdu do dvora. 
Prezentácia: 16 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 9 poslancov proti, 7 sa zdržalo  
 
MsZ uznesením č. 293/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  pozemok parcela 
registra C KN č. 2857/92, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 185 m2, zameraný 
a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2857/12 zastavané plochy a nádvorie  
s výmerou 8275 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-198/2020, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 
02.10.2020, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Ľubomíra Mečiara a manželku 
Vieru Mečiarovú, spoločný trvalý pobyt Záborského 516/18, 971 01  Prievidza, za cenu 20,00 
€/m2, za účelom zriadenia predzáhradky a  vjazdu do dvora. 
Prezentácia: 14 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 9 poslancov proti, 5 sa zdržalo  
 
 
Spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť,  so sídlom 
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice akcionárom na uplatnenie práva na prednostné 
upisovanie akcií. Mesto Prievidza je akcionárom v spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská 
lekárnická akciová spoločnosť so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, vlastní 20 
kusov akcií v hodnote 37,00 €/akcia. 
MsZ uznesením č. 294/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo uplatnenie práva na 
prednostné upísanie akcií v spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová 
spoločnosť,  so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice.  
Prezentácia: 16 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 14 poslancov proti, 2 sa zdržali  
 
Právna kancelária predložila na základe odporučenia MsR návrh na majetkovoprávne 
usporiadanie nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza- pozemku parcela registra EKN č. 3935/1 
vo výmere 888 m2, zapísanej na LV č. 10495, nachádzajúcej sa sčasti v areáli Centra 
voľného času na Ulici K. Novackého v Prievidzi, po ukončení nájomných vzťahov 
s podielovými spoluvlastníkmi. 
MsZ uznesením č. 265/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo majetkovoprávne 
usporiadanie nehnuteľností v k.ú. Prievidza- pozemku parcela registra EKN č. 3935/1 
vo výmere 888 m2, zapísanej na LV č. 10495, nachádzajúcej sa sčasti v areáli Centra 
voľného času na Ulici K. Novackého v Prievidzi, formou kúpy od zistených podielových 
spoluvlastníkov (spolu o veľkosti podielu 32/252) za cenu 11,62 €/m2 a od nezistených 
podielových spoluvlastníkov, ktorých podiely spolu o veľkosti 220/252 spravuje Slovenský 
pozemkový fond, za cenu podľa znaleckého posudku.  
Prezentácia: 17 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
Emília Lorey Vovesovej, bytom Podhorská 111, 971 01 Veľká Lehôtka, požiadala mesto 
o kompenzáciu čiastky za užívanie pozemku mestom Prievidza, nachádzajúceho sa v k.ú. 
Prievidza, parc.reg. EKN č. 3935/1, orná pôda (sčasti v areáli Centra voľného času), 
pozemok vo vlastníctve p. Vovesovej v podiele 12/252,  podľa podmienok a v sume nájmu 
dojednaného v nájomnej zmluve zo dňa 08.10.2008 (160,92 eur ročne) za posledné 2 roky t. 
j. 321,84 €. 
MsZ uznesením č. 296/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo kompenzáciu čiastky za 
užívanie pozemku mestom Prievidza, nachádzajúceho sa v k.ú. Prievidza, parc.reg. EKN č. 
3935/1, orná pôda (sčasti v areáli Centra voľného času), pozemok vo vlastníctve p. 
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Vovesovej v podiele 12/252, podľa podmienok a v sume nájmu dojednaného v nájomnej 
zmluve zo dňa 08.10.2008 (160,92 eur ročne) za posledné 2 roky  t. j. 321,84 €, pre Emíliu 
Lorey Vovesovú, bytom Podhorská 111, 971 01 Veľká Lehôtka. 
Prezentácia: 16 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov za 

 
Lucia Antolová, miesto podnikania Ulica energetikov 191/19, Prievidza, IČO: 53187768, 
požiadala o prechod nájmu časti pozemku v k.ú. Prievidza z parcely CKN č. 2132/7, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 30 m2, vo výmere 17 m2, evidovaného na LV č. 1, na 
účel prevádzkovania vonkajšej terasy pri kaviarni Eden Cafe, nachádzajúcej sa na Ulici A. 
Hlinku.  V súčasnosti je pozemok v nájme Lucie Poliakovej, ktorá požiadala o ukončenie 
nájmu dohodou. 
MsZ uznesením č. 297/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta prenechať 
do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku z parcely reg. CKN č. 2132/7, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 30 m2, 
v rozsahu výmery 17 m2, pre Luciu Antolovú, na účel prevádzkovania vonkajšej terasy pri 
kaviarni Eden Cafe, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, s celoročným využitím,  spôsob ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa,  za podmienok: nájomného vo výške: 0,05 €/m2/deň za 
obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú 
s 1-mesačnou výpovednou lehotou, vzhľad terasy riešiť s architektom mesta v zmysle 
Regulatívov letných terás na Námestí slobody, doložiť geometrický plán s odčlenením časti 
pozemku, ktorá bude predmetom nájmu pod novým parcelným číslom (uplatnenie výnimky 
z IS bod 5.5.2. písm. f) a následne predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva pred 
schvaľovaním samotného nájmu) po uplynutí doby nájmu sa žiadateľ zaväzuje, že si nebude 
nárokovať náhradu za zhodnotenie pozemku. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za 

 
Róbert Dadík – TERMONT so sídlom Lúčna 157/12A, Prievidza, IČO: 34637133, požiadal 
o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku z parcely registra CKN č. 2565/1, ostatné plochy 
v rozsahu výmery 72 m2, na účel zabezpečenia príjazdu k prevádzke na Lúčnej ulici 
v Prievidzi. Predchádzajúca nájomná zmluva č. 06/19 zo dňa 15.03.2019 bola uzatvorená na 
dobu určitú na 1 rok. Pri pozemku je umiestnené trvalé dopravné značenie obmedzujúce 
výjazd všetkých vozidiel s výnimkou vozidiel firmy Termont „Okrem zásobovania fa 
TERMONT“.  
Michal Dobiaš sa pýtal, z akého dôvodu mal nájomca uzatvorenú zmluvu len na 1 rok.  
Predsedajúci uviedol, že pravdepodobne pre dôvody, ktoré sú v danej komunite. MsR 
nateraz odporučila uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú. 
MsZ uznesením č. 298/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta prenechať 
do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť       v k. ú. Prievidza, pozemok 
časť parcely registra CKN č. 2565/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 72 m2, zapísaný na 
LV č. 1, pre  Róberta Dadíka – TERMONT,  so sídlom Lúčna 157/12A, Prievidza, IČO: 
34637133, na účel zabezpečenia príjazdu k prevádzke na Lúčnej ulici v Prievidzi,  spôsobom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadaný pozemok svojím umiestnením 
prináleží k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa,   za podmienok nájomného vo výške 
2,50 €/m2/rok,  dobu neurčitú s 2-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí doby nájmu sa 
žiadateľ zaväzuje, že si nebude nárokovať náhradu za zhodnotenie pozemku a že ku dňu 
skončenia nájomného vzťahu odstráni trvalé dopravné značenie. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ivan Nagy, Miriam Nagyová a Ing. Roman Čuma, bytom Okružná  194/4, Prievidza, požiadali 
o nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, časti pozemku v  k. ú. Prievidza z parcely reg. 
CKN č. 155/1, ostatná plocha s výmerou 21379 m2, v rozsahu výmery 40 m2, ktorý sa 
nachádza oproti garážam č. II, z boku byt. domu so súp. č. 20192 na Okružnej                
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ceste,  na vybudovanie 3 parkovacích miest z dôvodu zlej situácie s parkovaním na sídlisku 
Píly. Žiadatelia v žiadosti uvádzajú, že súčasné parkovacie miesta sú nedostačujúce,  nové 
by vybudovali na vlastné náklady. 
MsZ uznesením č. 299/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválili zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, z parcely reg. CKN 
č. 155/1, ostatná plocha s výmerou 21379 m2, v rozsahu výmery 40 m2, ktorý sa nachádza 
oproti garážam č. II, z boku byt. domu so súp. č. 20192 na Okružnej ceste,  pre Ivana Nagya, 
Miriam Nagyovú a Ing. Romana Čumu, bytom Okružná 194/4, Prievidza, na účel 
vybudovania 3 parkovacích miest. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov proti, 1 sa zdržal 
 
Spoločnosť RM Colony, s.r.o., so sídlom Tomášikova 3/A, Bratislava, IČO: 46 835 211, 
zastúpená konateľom Richardom Markom, požiadala o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, časti pozemku parcela registra CKN č. 788/7, ostatná plocha s výmerou 15777 m2, 
v rozsahu výmery cca 720 m2, na účel vyrovnania terénu (približne po cyklistický chodník), 
pričom vyrovnanú plochu by doplnili zavlažovacím systémom a následne upravili vysiatím 
trávy a okrasnej zelene. Plochu by udržiavali kosením, čistením na vlastné náklady. Vstupné 
náklady na úpravu pozemku odhadujú na cca 4.000 € a mesačné na cca 100 €, preto žiadajú 
o nájom za 1 € mesačne. Požadovaná časť mestského pozemku sa nachádza  v parku pri 
býv. pavilónoch Ul. S. Chalupku, pred prevádzkou RM Sport resort a je v priamom susedstve 
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa (p. č. 787/11, 788/28, 791/10, 788/29). 
MsZ uznesením č. 300/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta prenechať 
do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku parcela registra C KN č. 788/7, ostatná plocha s výmerou 15777 m2, v rozsahu 
výmery približne 720 m2, zapísaného na LV  č. 1, pre spoločnosť RM Colony, s.r.o., so 
sídlom Tomášikova 3/A, Bratislava, IČO: 46 835 211, na účel vyrovnania terénu, pričom 
vyrovnanú plochu doplnia zavlažovacím systémom a následne upravia vysiatím trávy 
a okrasnej zelene. Požadovaná časť mestského pozemku sa nachádza  v parku pri býv. 
pavilónoch Ul. S. Chalupku, pred prevádzkou RM Sport resort a je v priamom susedstve 
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa (p. č. 787/11, 788/28, 791/10, 788/29),  spôsob ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa,  za podmienok: nájomného vo výške: 1 €/mesiac,  na dobu 
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou  a s podmienkami: pozemok zostane voľne 
prístupný, bez oplotenia, žiadateľ uskutoční plánované úpravy na pozemku – umiestni 
zavlažovací systém, vyseje trávnik a vysadí okrasné dreviny, bude rešpektovať novú 
cyklotrasu a zvolí taký typ výsadby, ktorá ju nebude znečisťovať alebo inak poškodzovať, 
výsadbu drevín bude konzultovať s úsekom verejnej zelene spol.  TSMPD, s.r.o.,  o predmet 
nájmu sa bude riadne starať, po skončení nájmu sa zaväzuje do 1 mesiaca majetok 
(zavlažovací systém, výsadbu) bezodplatne a protokolárne odovzdať do majetku mesta 
spolu s rozpočtom vstupných nákladov a projektom pre realizáciu.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za  

 
MsZ sa zaoberalo návrhom  mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského 
domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici č. 9  v Prievidzi, postavenej na parc. CKN č. 
2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 
m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (pozostávajúce z dvoch 
miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC s umyvárňou) a časti pivničných priestorov 
s podlahovou plochou 25 m2. 
Bc. Branislav Gigac uviedol, že týmto zámerom sa poslanci už v minulosti zaoberali. V tom 
čase sa hovorilo o administratívnych priestoroch pre potreby mesta.  Poznamenal, že 
priestory sú stále nevyužité, už dávno v nich mohol byť nájomca. 
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MsZ uznesením č. 301/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta Prievidza  
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského domu  č. súp. 10001 na 
Rastislavovej ulici č. 9  v Prievidzi, postavenej na parc. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. 
Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia 
s podlahovou plochou 65 m2 (pozostávajúce z dvoch miestností, 1 x WC pre personál a 2x 
WC s umyvárňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, formou 
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:       

1. účel využitia: podnikateľský účel nevýrobného charakteru, s možnosťou prípravy 
jedál bez tepelného spracovania 

2. nájomné:  minimálne vo výške 100 €/mesiac + úhrada nákladov na energie podľa 
splátkového kalendára 

3. úhrada nájomného: mesačne  
4. doba nájmu: neurčitá s 3-mesačnou výpovednou lehotou 
5. úprava priestorov na vlastné náklady záujemcu    

                                                    
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za  
 
Spoločnosť Klasik 1, s.r.o., Nábr. A. Kmeťa 11, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 581, požiadala 
o nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN č.  
1644, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1327 m2, evidovaná na LV 1, v rozsahu 
výmery 11 m2, na účel zabezpečenia 1 parkovacieho státia pre zákazníkov reštaurácie a pre 
krátkodobo ubytovaných v penzióne Sabbia, na Ulici Sitnianskeho, s umiestnením trvalého 
dopravného značenia. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 30. 9. 2020. 
MsZ uznesením č. 302/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku 
parcela registra CKN č.  1644, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1327 m2, evidovaná 
na LV 1, vo výmere 11 m2, pre spoločnosť Klasik 1, s.r.o., Nábr. A. Kmeťa 11, 971 01 
Prievidza, IČO: 36 342 581, na účel zabezpečenia 1 parkovacieho státia pre zákazníkov 
reštaurácie a pre krátkodobo ubytovaných v penzióne Sabbia, na Ulici Sitnianskeho, 
s umiestnením trvalého dopravného značenia, za podmienok: nájomného vo výške: 2,50 
€/m2/rok, na dobu určitú do doby zaradenia lokality do CMPZ, po uplynutí doby nájmu 
žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu vrátane odstránenia dopravného 
značenia, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o 
všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude 
poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta a tiež z dôvodu, že požadovaná 
časť pozemku susedí s pozemkom a prevádzkou v spoluvlastníctve žiadateľa. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za  
 
Martin Barborka, trvalý pobyt 971 01  Prievidza, Ul. A. H. Gavloviča 146/20, požiadal o kúpu 
nehnuteľností v   k. ú. Prievidza,  v blízkosti Mlynskej ulice,  pozemku  parcela  registra    C  
KN č.  421/23, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 25 m2, na účel  výstavby garáže pre 
osobné účely. Žiadateľ uviedol, že býva v blízkosti. 
MsZ uznesením č. 303/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo  zámer mesta 
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v   k. ú. Prievidza,  pozemok 
parcela  registra    C  KN č.  421/23, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 25 m2, vedený 
na liste vlastníctva č. 1, pre Martina Barborku, trvalý pobyt   Prievidza, Ul. A. H. Gavloviča 
146/20,  na účel výstavby garáže pre osobné účely. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
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Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Referát pre projekty a investície požiadal o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. 
Prievidza, parciel registra EKN č. 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2582, 2583, 
2584, 2585, 2586, 2587, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594 a CKN  č. 1218/17, na ktorých 
je umiestnená miestna komunikácia, zapísaná v passporte miestnych komunikácií, za 
účelom jej opravy a rekonštrukcie stavby k plánovanej cyklotrase. Ide o lokalitu pri Čínskom 
múre.  
MsZ uznesením č. 304/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo majetkovoprávne 
usporiadanie častí pozemkov v k. ú. Prievidza - parciel registra EKN č. 2563, 2564, 2565, 
2566, 2567, 2568, 2569, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2589, 2590, 2591, 2592, 
2593, 2594 a CKN  č. 1218/17, vo výmerách podľa zamerania geometrickým plánom, na 
ktorých je umiestnená miestna komunikácia, zapísaná v passporte miestnych komunikácií, 
za účelom jej opravy a rekonštrukcie stavby, a to formou zápisu vecného bremena v zmysle 
§4 zákona č. 66/2009 Z. z.  o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 
pozemkov pod  stavbami a po ukončení realizácie stavby formou prevodu vlastníckeho práva 
k pozemkom za cenu obvyklú pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod cestou. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 

K bodu 8) 
„Diskusia pre obyvateľov“ 

 Do diskusie sa nezapojila verejnosť (vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti 
s pandémiou COVID – 19 a prijatým uznesením Vlády SR č. 678 o zákaze pohybu a pobytu 
nebolo možné, aby sa do diskusie zapojili obyvatelia mesta).  
 

K bodu 9) 
„Rôzne“ 

9.1) Katarína Čičmancová, predsedníčka Správnej rady TIK Prievidza, n. o., predložila 
informáciu  o aktuálnych zmenách v obsadení  orgánov TIK Prievidza, nezisková 
organizácia. 
Na rokovaní Správnej rady TIK Prievidza, n.o., dňa 20. októbra 2020 sa Michal Dobiaš vzdal  
členstva v správnej rade. Zároveň navrhol kooptovať na uvoľnené miesto poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Ing. Petra Paulíka. Zároveň sa na rokovaní správnej 
rady  vzdala pozície riaditeľky Ing. Zdenka Balážová. Na návrh  členov správna rada zvolila 
v zmysle paragrafu 11 Štatútu TIK Prievidza, n.o.,  za riaditeľku organizácie členku správnej 
rady Helenu Dadíkovú. Keďže v zmysle paragrafu 6 Štatútu TIK Prievidza, n.o., nemôže byť 
riaditeľ organizácie zároveň aj členom správnej rady, bolo potrebné zvoliť chýbajúceho člena 
správnej rady  po odchode H. Dadíkovej na pozíciu riaditeľky TIK Prievidza, n.o. Správna 
rada navrhla na toto uvoľnené miesto schváliť PaedDr. Eleonóru Porubcovú, poslankyňu 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a podpredsedníčku TSK.  
MsZ uznesením  č. 305/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo s účinnosťou od 
26.10.2020 zmenu uznesenia č. 541/2018 zo dňa 03.12.2018  takto:  v časti II. sa vypúšťa 
„Michala Dobiaša“ a „Helenu Dadíkovú“ a  schválilo PaedDr. Eleonóru Porubcovú a Ing. 
Petra Paulíka za členov Správnej rady TIK Prievidza, n.o.  
Prezentácia: 17 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 14 poslancov za, 3 sa zdržali 
 
9.2) Ing. Beata Jelačičová, odborný zamestnanec školského úradu, predložila návrh na 
zmenu v radách škôl – MŠ Ul. P. Benického a ZŠ Ul. S. Chalupku a v Mestskej školskej 
rade. Na uprázdnené miesto v oboch radách škôl je navrhnutý poslanec Ing. Peter Paulík.  
Mgr. Zuzana Vrecková sa vzdala členstva v Mestskej školskej rade. Do Mestskej školskej 
rady za mesto Prievidza je navrhnutá poslankyňa Mgr. Viera Dušičková.  
Návrh je predložený z dôvodu, že Ing. Renata Úradníčková sa vzdala členstva v radách škôl 
- MŠ, Ul. P. Benického 154/1 a  v Rade školy pri ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14.  
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K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 306/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
S účinnosťou od 26. 10. 2020 bolo zrušené členstvo v radách škôl Ing. Renate Úradníčkovej 
a Mgr. Zuzane Vreckovej v Mestskej školskej rade, za člena RŠ MŠ Benického a ZŠ Ul. S. 
Chalupku bol schválený Ing. Peter Paulík a do Mestskej školskej rady Mgr. Viera Dušičková. 
Zároveň došlo k zmene uznesenia MsZ č. 534/18. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 sa zdržal 
    
9.3) Žiadosť Klubu priateľov CO Prievidza, Krajná ul. č. 20/4, o dotáciu z rozpočtu mesta 
Prievidza na účel nákupu dezinfekčných a ochranných pomôcok používaných pri 
dekontaminácii  predložil Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky mesta.  
 
Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že dobrovoľníci OZ v prvej fáze pandémie aktívne spolupracovali, 
bezplatne poskytli svoj stan, vykonávali činnosti pred nemocnicou v Bojniciach, dezinfikovali 
autobusy  a pod.  Zároveň pomáhali pri dekontaminácii mobilnej odberovej jednotky.  

  
Po skončení prvej vlny sa chceli začať pripravovať na ďalšiu vlnu nákazy. Keďže potrebovali 
doplniť materiálne a technické vybavenie, no z vlastných úspor už nákupy zabezpečiť 
nedokázali, oslovili listom viacero subjektov s prosbou o materiálnu alebo finančnú pomoc. 
Uviedli v ňom, že ich zásoby ochranných masiek, ochranných filtrov, ochranných odevov a 
ochranných rukavíc boli vyčerpané. Takisto informovali, že boli vyčerpané ich technické 
prostriedky na dekontamináciu, že ich rozstrekovače a rosiče majú opotrebované kvôli 
každodennému používaniu a agresívnych dezinfekčných preparátov. 
Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že keďže ide o mimoriadnu žiadosť, doručenú mimo stanovených 
termínov, žiadosť bola predložená na komisiu starostlivosti o obyvateľov a mestskú radu. 
Obidva poradné orgány odporučili žiadosť schváliť.  
Bc. Branislav Gigac sa pýtal, či OZ predložilo k stanovenej čiastke aj položkovitý rozpočet.  
Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že ohľadom požadovanej výšky dotácie komunikovalo mesto so 
žiadateľom.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že dobrovoľníci v prvej fáze minuli svoj 
vlastný materiál, ak majú pomáhať aj v druhej vlne, potrebujú sa dovybaviť. Helena Dadíková 
podporila vyhovenie žiadosti.  
MsZ uznesením č. 307/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo poskytnutie dotácie 
v roku 2020 z rozpočtu mesta Prievidza Klubu priateľov CO Prievidza, Krajná ul. 20/4, 
Prievidza  v sume 5000 € na účel nákupu dezinfekčných a ochranných pomôcok 
používaných pri dekontaminácii, materiálneho a technického vybavenia.   
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
9.4) MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ,  informoval o pripravenosti mesta na 
celoplošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Uviedol, že mesto 
v predchádzajúcom týždni kontaktovalo Ministerstvo obrany SR, následne bolo zvolané 
stretnutie k danej problematike, ktoré sa konalo dňa 22.10. v Bojniciach.  Informácie sa za 
pochodu dopĺňajú i menia, vykonáva sa obhliadka navrhovaných priestorov určených na 
testovanie. RUVZ neschválil testovanie v materských školách, tiež sa vynechávajú triedy 
v základných školách, uprednostňujú sa telocvične, zároveň prebieha obhliadka aj 
priestorov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Nie všetky navrhované priestory boli 
odsúhlasené RUVZ.  Mestu Prievidza sa nahlásilo približne 220 dobrovoľníkov.  
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová sa pýtala, kto bude znášať náklady na OOPP pre 
dobrovoľníkov a či testovanie bude prebiehať podľa nejakého harmonogramu.  
Prednosta MsÚ uviedol, že zatiaľ má mesto informáciu, že OOPP zabezpečí Ministerstvo 
obrany SR, čo sa týka testovania, mesto nezavádza testovanie podľa abecedného poradia.  
Mgr. Alojz Vlčko doplnil, že mesto si vymieňa informácie aj s mestami, kde už testovanie 
bolo uskutočnené, najviac informácií má mesto z Únie miest.  
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MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že mesto má v súčasnosti  zásobu rúšok, rukavíc 
a dezinfekcie na ruky, povrchy.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že v priebehu 
dopoludnia boli zverejnené informácie zo ZMOSU  „komunikačná platforma – manuál 
k celoslovenskému testovaniu“. 
Bc. Branislav Gigac sa pýtal, či mesto zvažuje aj  so zriadením tzv.  „Drive testovania“ t. j. 
testovanie vykonané priamo vo vozidle. Prednosta MsÚ uviedol, že aj takúto formu 
testovania samospráva zvažuje.  Ďalej dodal, že nakoľko stále prebieha kontrola 
navrhovaných priestorov RUVZ, nie sú ešte testovacie miesta zverejnené.  Helena Dadíková 
požiadala o zaslanie informácií poslancom.  
Katarína Vráblová sa pýtala na testovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Mgr. Alojz 
Vlčko uviedol, že zatiaľ nie sú k tomuto testovaniu bližšie informácie. Čo sa týka testovacích 
miest, v tejto chvíli sú schválené tri testovacie miesta na SOŠ obchodu a služieb („Kalina“). 
 

K bodu 10) 
„Interpelácie poslancov“ 

Mgr. Libor Mokrý poukázal na nutnosť rekonštrukcie chodníka na Ul. M. Rázusa 
v Prievidzi pri Zariadení pre seniorov.  Hovoril o zlom stave chodníka, kde je potrebný 
častejší prístup zdravotníkov a zdravotníckych vozidiel, ako aj pohyb imobilných obyvateľov 
zariadenia na invalidných vozíkoch a pod.  
 
 MDDr. Veronika Drábiková hovorila o potrebe riešenia problémov v Zariadení pre 
seniorov Prievidza. Konštatovala, že približne pred rokom navrhla na rokovaní MsZ zriadenie 
poradného orgánu ZpS, v tom čase dostala odpoveď, že takýto orgán je zriadený. Poukázala 
na vyjadrenie poslanca Ing. Miroslava Žiaka z minulosti, ktorý na MsZ uviedol, že v ZpS 
panuje strach. Konštatovala, že je to pravda.  Hovorila o výsledkoch kontroly v ZpS, o liste, 
ktorý podpísali niektorí zamestnanci ZpS (problémy a nedostatky v ZpS).  Ďalej hovorila 
o nedostatočnom počte sanitárov, zdravotných sestier a pod. MDDr. Veronika Drábiková 
uviedla, že treba prehodnotiť platy zamestnancov v zariadení. Ďalej dodala, že nezachytila 
verejné vyjadrenie riaditeľa na obhajobu zamestnancov, čo ju sklamalo.  
MDDr. Veronika  Drábiková uviedla, že za seba a jej kolegov by chcela predložiť návrh na 
prijatie uznesenia, ktorým by MsZ vyjadrilo  nesúhlas s neriešením problémov v ZpS, 
podporujú prácu zodpovedných pracovníkov ZpS, žiadajú primátorku mesta, aby viedla 
s riaditeľom diskusiu o jeho zotrvaní na poste riaditeľa atď.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  poznamenal, že z procesného hľadiska nie je možné v rámci 
bodu „Interpelácie poslancov“ podávať poslanecké návrhy. 
K vyjadreniu poslankyne MDDr. Veroniky Drábikovej reagovala JUDr. Katarína Macháčková, 
primátorka mesta.  Ubezpečila poslancov, že situáciu v ZpS rieši a zaoberá sa ňou.  Veci 
rieši aj so zamestnancami zariadenia. Konštatovala, že plánovala zvolať väčšie stretnutie, 
aby veci boli prediskutované, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou musela toto 
stretnutie zrušiť.  Konštatovala, že kontrolou bolo zistených veľa pochybení v ZpS, pričom na 
zdravotnom úseku ich bolo najviac.  Dodala, že vzhľadom na pandémiu by nebolo 
zodpovedné teraz „rozbiť“ pracovný kolektív ZpS. Uviedla, že  vyvodiť zodpovednosť by sme 
mali voči všetkým, ktorí pochybili.  JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že mnohé je 
o financiách. Už dnes mesto dopláca na zariadenie čiastkou 300 tis. € ročne z vlastného 
rozpočtu.  Hovorila o plánovanom audite ZpS.  Až po zrealizovaní auditu je možné urobiť 
objektívne vyhodnotenie.  Podľa jej vyjadrenia, ani jedna zo správ nepotvrdila týranie 
v zariadení. Keď pochybila opatrovateľka, pochybila z nevedomosti. Primátorka mesta na 
záver uviedla, že podnet poslankyne MDDr. Drábikovej samozrejme berie do úvahy.  
Do diskusie sa zapájali viacerí poslanci. Bc. Branislav Gigac uviedol, že čo sa týka 
zvyšovania poplatkov v ZpS, ktoré poslanci v minulosti nepodporili, argumentovali tým, že 
prostriedky treba nájsť v iných kapitolách rozpočtu. Ing. Miroslav Žiak hovoril o populizme.  
Ing. Natália Svítková konštatovala, že sa rozbehla druhá vlna pandémie, po zlepšení situácie 
podporila zvolanie stretnutia so zamestnancami ZpS. Mgr. Peter Krško uviedol, že od 
poslankyne Drábikovej dostali všetci poslanci list, o ktorom hovorila.  ďalej sa vyjadril, že 
s takýmto materiálom by sa mali poslanci oboznámiť inou formou.  
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Primátorka mesta dodala, že bolo naplánované stretnutie,  na ktorom by sa diskutovalo 
o probléme neformálnou formou, žiaľ  nemohlo byť zvolané.  MDDr. Veronika Drábiková 
uviedla, že obhajuje prácu žien, ktoré pracujú v zariadení.  Tieto problémy sa „ťahajú“ od 
prvej vlny pandémie, teraz došlo k tomu, že zamestnanci hovoria o hromadných 
výpovediach.  
Katarína Vráblová na záver dodala, že bez finančných prostriedkov mnohé veci nejde 
vyriešiť, pre zlepšenie situácie v ZpS je potrebné zamestnať viacej personálu, zlepšiť 
vybavenie, práca je aj tabuľkovo nedocenená.  Ďalej uviedla, že všetci chceme zlepšiť 
služby, nikomu to nie je jedno.  
 

K bodu 13) 
„Diskusia poslancov a poslanecké podnety“ 

 Katarína Čičmancová smerom k poslancom Bc. Branislavovi Gigacovi a Ing. 
Miroslavovi Žiakovi poznamenala, že poslanci by mali byť úprimní a ukázať kolegom, či sú 
pri videokonferencii spolu v jednej miestnosti alebo nie.  
 
Helena Dadíková uviedla, že poslala kolegom poslancom informácie v súvislosti s chodom 
cintorínov počas najbližšieho obdobia. Konštatovala, že cintoríny sú momentálne otvorené 
hlavne z dôvodu vykonávania činností podnik. subjektov  (kamenári a pod.). Nakoľko 
v súčasnosti platí zákaz vychádzania, pre fyzické osoby je cintorín zatvorený.  
 
 

bodu 5) 
„Záver“ 

 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie MsZ za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 26. 10. 2020 
formou videokonferencie  

 
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: 
 
Pripomienky Ing. Miroslava Žiaka – doplnil znenie:  
 
Vyjadrenie poslanca Gigaca: 
Primátorka v diskusii vyjadrila názor, že zodpovednosť má niesť aj vrchná sestra Mikulová. 
Poslanec Bc. Gigac sa vyjadril, že stojí za vrchnou sestrou Mikulovou a váži si jej prácu. Podľa 
jeho slov si dokáže obhájiť všetky kroky nielen pred vedením mesta, ale aj pred orgánmi činnými 
v trestnom konaní. 
 
Poslanec Žiak: 
Poslanec Žiak hovoril o populizme primátorky, pretože stavať fontány za 
400 tisíc, rekonštruovať štadión za 1,2 milióna eur a nenájsť finančné prostriedky na zateplenie 
domova pre seniorov alebo výmenu kotlov, čo by spôsobilo nemalú úsporu a následne v tomto 
domove pre seniorov zvyšovať poplatky skrátka je populizmus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................     ........................................... 
        Mgr. Viera Ďušičková                       Ing. Miroslav Žiak 
              overovateľ I.                            overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
        .................................................... 
        JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  
         predsedajúci MsZ   
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  29. 10. 2020 
 


