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N á v r h   u z n e s e n i a 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 02. 2022  
 

 

Uznesenie č. ............/22 
 
 
 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
I.          b e r i e   n a   v e d o m i e 

 a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi, 
 b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi, 
 c) Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách,    
 
 
II. s l e d u j e   u z n e s e n i a 

rok 2021: 68/II.; 101/II.; 275/II.; 310/II.; 311/II.   
rok 2020: 49/II.; 79/II.; 206/II.; 284/II.; 360/II.; 361/II.  
rok 2019: 111/II.; 387/II. 

 rok 2018: 167/II.; 395/II.; 499/II.b) 
 rok 2017: 227/II.; 229/II.; 234/II.; 238/II.   

 rok 2016: 336/II. 
rok 2015: 389/III. b)  
rok 2011: 73/IV. až VI. 
rok 2010:  246/II. bod M9  
rok 1997: 224/II. 

 
 
III.  v y p ú š ť a   z o   s l e d o v a n i a   u z n e s e n i a 

rok 2021: 3/II.; 40/II.; 117/II.; 158/II.; 159/II.; 201/II.; 202/II.; 203/II.; 204/II.; 245/II.;      
                 272/II.; 273/II.; 302/II.; 312/II.; 314/II.; 315/II.; 316/II.; 317/II.; 318/II.   
rok 2020: 362/II. 
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Rok 2021 

 
Uznesenie č. 3/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

A) zmenu uznesenia MsZ č. 213/20 zo dňa 24.8.2020 takto:  
a) v časti I. sa vypúšťa bod d) a nahrádza sa novým znením: „podmienky žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti podľa 
zákona č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách  na  rozvoj  bývania  a  o  sociálnom  bývaní  
v platnom znení od 1.1.2021 z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky“, 
b) v časti I. sa vypúšťa bod f), 
c) v časti II. „Účel“  v odst. 3 sa mení cena z pôvodnej ceny 1 305 841,68 € na novú 
cenu 1 199 000,09 €, 
d) v časti II. „Podanie žiadosti“ sa  odst. 1 vypúšťa a nahrádza novým znením: 
„O poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z. 
z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a vyhlášky č. 374/2020 Z.z., vo výške 719 400,00 €“, 
e) v časti II. „Podanie žiadosti“ sa odst. 2 vypúšťa a nahrádza novým znením: 
„O poskytnutie dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, na obstaranie nájomných bytov vo výške 479 600,00 € a na 
obstaranie technickej vybavenosti v zložení:  
SO 02.1  Komunikácia, chodníky   

   SO 07   Verejné osvetlenie      20 880,00 €  
    SO 02.2                     Odstavné plochy      9 360,00 € 
    SO 03             Prípojka vodovodu        7 920,00 € 
    SO 04.1  Kanalizácia splašková   11 730,00 € 
    Dotácia spolu:                  49 890,00 €“ 
 
       f)  v časti II. Podanie žiadosti“ sa vypúšťa ods. 3, 
       g) v časti II. „Financovanie“ sa odst. 1 vypúšťa a nahrádza novým znením: „Spôsob  

financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome: 
ga) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% v sume 719 400,00 € 
gb) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby  Slovenskej republiky vo výške 40% 
      v sume 479 600,00 € 
gc) Vlastné zdroje mesta vo výške 0,09 €“ 

 
h) v časti II. „Financovanie“ sa odst. 3 vypúšťa a nahrádza novým znením: 
„Vyčlenenie  vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo 
výške 0,09 € z rozpočtu mesta“ 

 
     ch) v časti II. „Záväzky“ sa vypúšťajú odst. 1 až 4 a nahrádzajú sa novým znením: „    
 

•    Určenie zabezpečenia záväzku a súhlas s týmto zabezpečením – požadovaný úver 
a dotácia budú zabezpečené nehnuteľnosťami: 
LV č. 10111 
stavba súp.č. 3103, or.č. 1A na p.č. 6652/239, nájomný bytový dom, k.ú. Prievidza 
stavba súp.č. 3103, or.č. 1B na p.č. 6652/240, nájomný bytový dom, k.ú. Prievidza 
pozemky pod stavbou a spevnenými plochami LV č. 1 
p.č. 6652/239, 6652/240, 6652/250, 6652/251, 6652/252,  6652/253, 6652/254, 
6652/255, 6652/242, 6652/243, 6652/244, 6652/249, 6652/246, 6652/245 

• Záväzok  mesta zachovať nájomný charakter bytov. 
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•   Záväzok mesta zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vrátane 
pozemku  pod   bytovým domom. 

•  Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv 
ustanovenia zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách  na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní v znení neskorších predpisov. 

•    Záväzok  mesta  zriadiť  záložné  právo   na  zachovanie  nájomného  charakteru  
bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom     bývaní   v  znení   neskorších   predpisov   v   prospech   Ministerstva  
dopravy  a výstavby  Slovenskej republiky. 

• Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov v rozpočte na splácanie úveru zo 
ŠFRB.“ 
 

B) uzatvorenie dodatku č. 1 k  zníženiu kúpnej ceny uvedenej v predmetnej kúpnej zmluve 
v zmysle vyhlášky č. 374/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. 284/2013 Z. z o 
podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach 
poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 
1.1.2021. 

 

Financovanie stavby ukončené. Vklad záložného práva v prospech ŠFRB a vklad záložného 
práva v prospech MDV SR sú zapísané v KN. 
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 

 
Uznesenie č. 40/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF 878/1-2, 
Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 242 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.  
 

Projekt bol riadne ukončený.   
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 68/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) zámer rozšíriť Územie udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza-Nováky 
a obce Koš o nového ďalšieho člena - mesto Bojnice,  

b) uzavretie dodatku k Memorandu o spolupráci na príprave územnej Integrovanej stratégie 
udržateľného mestského rozvoja miest Prievidza-Nováky zo dňa 17. decembra 2020, ktorým 
medzi doterajšie zmluvné strany pristúpi mesto Bojnice,  

c) vypracovanie Vstupnej správy Integrovanej územnej stratégie územia UMR Prievidza-
Nováky, obce Koš a mesta Bojnice v súlade s postupom a odporúčaniami v Jednotnom 
metodickom rámci pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných 
investícií v SR v programovom období 2021-2027, vypracovaných ministerstvom, vrátane 
zapojenia sa obcí. 

 
Dodatok k Memorandu o spolupráci na príprave územnej Integrovanej stratégie udržateľného 
mestského rozvoja miest Prievidza-Nováky zo dňa 17. decembra 2020, ktorým medzi 
doterajšie zmluvné strany pristúpilo mesto Bojnice, bol uzatvorený 27.4.2021 a je účinný od 
6.5.2021.  
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Vstupná správa Integrovanej územnej stratégie územia mestskej funkčnej oblasti Prievidza – 
Nováky bola vypracovaná v súlade s postupom a odporúčaniami v Jednotnom metodickom 
rámci pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v 
SR v programovom období 2021-2027, následne zaslaná na RO a TSK a bola vzatá na 
vedomie Radou partnerstva pre integrovanú územnú stratégiu TSK 3.2.2021. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 101/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmena Územného plánu mesta Prievidza - 
zmena funkčného využitia územia funkčno-priestorového bloku FPB 7-2-3 a 7-2-4 (lokalita 
Pod banskou) zo Zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou (cintorín a rozšírenie 
cintorína) na „Obytné územie – individuálne formy“, kde funkčnopriestorový blok FPB 7-2-3 
bude touto zmenou ustanovený na spracovanie „Územného plánu Zóny IBV Pod banskou“ a 
funkčnopriestorový blok 7- 2-4 bude navrhovaný ako rozšírenie „Obytného územia – 
Individuálne formy“ vo výhľadovom období. 
 

Predmetná zmena je zahrnutá do rozsahu spracovania Doplnenia ÚPD Zmien a doplnkov  
č. 16 ÚPN M Prievidza – dokument sa pripomienkuje.  
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 117/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
predloženie projektu s názvom: „Dotácia na inovatívne prístupy priestorových riešení na 
zlepšenie vybavenia základných škôl – Modernejšia škola“. 
 
Projekt bol riadne ukončený.    
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 158/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „EKOUČEBŇA - vyučovanie v prírode zážitkovou formou 
a praktickými skúsenosťami“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 100 €, t .j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.  
 
Projekt nebol podporený.                    
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 159/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Tu žijem, sem chodím, tu som rád“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 100 €, t .j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 
 
Projekt nebol podporený.                    
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 



6 

 

Uznesenie č. 201/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a 
spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 19, za účelom 
zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok:  
Parkovisko v predstaničnom priestore, v celkovej obstarávacej cene 319 448,20 €. 
 
Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na 
základe komisionárskej zmluvy. 
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve so 
spol. TSMPD, s.r.o.  
Uznesenie je splnené.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 202/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a 
spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 20, za účelom 
zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení, a to o:  
Outdoorové prvky na cvičenie na Dlhej ulici, v celkovej obstarávacej cene 3 255,60 €,  
Oplotenie detského ihriska vo Veľkej Lehôtke, v celkovej obstarávacej cene 1 993,86 €. 
 
Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na 
základe komisionárskej zmluvy. 
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve so 
spol. TSMPD, s.r.o.  
Uznesenie je splnené.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 203/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
nájom nehnuteľného majetku:  
Technické zhodnotenie zimného štadióna – mobilná plocha so samomazným umelým ľadom, 
v celkovej obstarávacej cene 650,00 € pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za účelom 
zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 
ods. 3 písm. h) citovaného zákona patrí aj utvárať podmienky na zabezpečenie telesnej 
kultúry a športu, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného 
majetku zo dňa 16.12.2020, t. j. ročného nájomného za prenajatý hnuteľný a nehnuteľný 
majetok vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 
 
Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na 
základe nájomnej zmluvy. 
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľného 
a nehnuteľného majetku so spol. TSMPD s.r.o. 
Uznesenie je splnené.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
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Uznesenie č. 204/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
- rozšírenie koncesného majetku v Prílohe č. 1 ku Koncesnej zmluve uzavretej medzi 
mestom Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13, 
a to o:  

* Technické zhodnotenie budovy Meštianskeho domu – dodávka a montáž odlučovača 
tukov, v celkovej obstarávacej cene 1 164,49 €.  

- zúženie koncesného majetku v Prílohe č. 1 ku Koncesnej zmluve uzavretej medzi mestom 
Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13, a to o:  

* Stavbu so súp. č. 10060 na Košovskej ceste, v celkovej obstarávacej cene 39 267,08 €.  
 
Uznesením bolo schválené rozšírenie a zúženie majetku mesta v správe SMMP s.r.o. na 
základe koncesnej zmluvy. 
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 17 ku Koncesnej zmluve so spol. 
SMMP s.r.o.          
Uznesenie je splnené.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 245/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
poslanecký návrh Ing. Miroslava Žiaka – ponúknuť na predaj obchodný podiel mesta 
Prievidza v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., ostatným vlastníkom 
spoločnosti. 
 
Mesto Prievidza odoslalo 13.10.2021 spoločníkom RTV Prievidza (mesto Handlová, mesto 
Bojnice, a Kinet-PD, s.r.o.) korešpodenciu, v ktorej boli informovaní o tom, že mestské 
zastupiteľstvo v Prievidzi neschválilo ponuku na nadobudnutie časti obchodného podielu 
spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., ktorú doručila spoločníkom spoločnosť 
Priamos, a.s. Ďalej boli informovaní o schválenom uznesení MsZ v Prievidzi č. 245/21 – 
ponuke obchodného podielu mesta Prievidza vo výške 12,5 % základného imania 
spoločnosti RTV Prievidza na predaj. Zo spoločníkov na ponuku reagovalo len mesto 
Bojnice, ktoré mestu Prievidza v písomnom stanovisku oznámilo, že tiež na základe 
schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ponúka ostatným 
spoločníkom na odkúpenie obchodný podiel vo vlastníctve mesta Bojnice. 
Úloha bola splnená. 
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 272/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) uzatvorenie zmluvy so Slovenskou republikou - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 
19 Bratislava o prenechaní stavby „Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 1. stavba – MZ v trase 
budúcej I/64“ do dočasného užívania,  
b) uzatvorenie zmluvy so Slovenskou republikou - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 
19 Bratislava o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií 
stavby „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“ do majetku 
mesta Prievidza. 
 
Zmluvy o prenechaní stavby do dočasného užívania a o budúcom bezodplatnom odovzdaní 
a prevzatí objektov vyvolaných investícií boli Slovenskou správou ciest podpísané v plnom 
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rozsahu pripomienok určených mestom Prievidza a nadobudli účinnosť dňa 15.12.2021. 
Zmluva o prenechaní stavby do dočasného užívania bola z dôvodu vykonávania údržby na 
existujúcej časti obchvatu následne zaslaná aj správcovi miestnych ciest Technickým 
službám mesta Prievidza s. r. o. 
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 273/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
zmenu výšky nájomného od 01.01.2021 a nasledujúce obdobia vo výške 29,00 € za 1 
parkovacie miesto za rok v rámci Nájomnej zmluvy č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení 
Dodatkov č. 1 až č. 4, uzatvorenej medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom a 
spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., ako nájomcom. Celkové ročné 
nájomné bude vo výške 42 427,00 €, za účelom zabezpečovania výkonu 
verejnoprospešných služieb na úseku miestnych komunikácií, spôsob podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 
ods. 3 písm. f) citovaného zákona patrí aj správa miestnych komunikácií, za podmienok 
dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 20/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení jej Dodatkov č. 1 až 
č. 4. 
 
Uznesením bola schválená zmena výšky nájomného za parkovacie miesta v centrálnej 
mestskej parkovacej zóne v rámci nájomnej zmluvy so spol. TSMPD s.r.o.  
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve so spol. 
TSMPD s.r.o.          
Uznesenie je splnené.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 275/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom IROP-PO7–
SC77-2021-75 na projekt s názvom: „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“,  

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
„Udržateľná kultúra v meste Prievidza“ vo výške 10 526,32 €,  

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta vo 
výške 68 533,41 €.  
 
Žiadosť je v procese odborného hodnotenia.                                        
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 302/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
doplatenie zmluvného záväzku na strane objednávateľa mesta Prievidza v zmysle článku VI., 
bodov 6.1., 6.2. a 6.3. Zmluvy o vytvorení a použití diela zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej 
dodatkov č. 1. a 2 vo výške zostatku 22 001 € bez uplatnenia postupu (zľavy) v zmysle 
článku X., bodu 10.4. Zmluvy o vytvorení a použití diela zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej 
dodatkov č. 1. a 2 s podmienkou, že dodávateľ je povinný protokolárne odovzdať 
objednávateľovi spolu s celým predmetom zmluvy:  
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a) v elektronickej verzii náhľadové PDF knihy po stranách, vrátane obálky,  

b) v elektronickej verzii finálny tlačový súbor knihy vo formáte PDF X/1a, vrátane obálky 
knihy,  

c) v elektronickej verzii kompletné zdrojové dáta - dokument zalomenej knihy v otvorenom 
natívnom súbore programu Adobe Indesign resp. Quark Xpress, alebo v obdobnom 
programe v ktorom bola kniha vytvorená, vrátane všetkých vložených a nalinkovaných 
zdrojových súborov (ako fotografie, vektorové grafiky, grafy, tabuľky a iné…),  

d) v elektronickej verzii všetky hrubé skeny fotografií, obrázkov a dokumentov, vytvorené pre 
prípravu knihy, bez rozdielu, či v knihe boli alebo neboli použité a to v pôvodne naskenovej 
veľkosti.  
 
Podmienky doplatenia zmluvného záväzku na strane objednávateľa mesta Prievidza vo 
vzťahu k autorovi a zhotoviteľovi diela v zmysle článku VI., bodov 6.1., 6.2. a 6.3. Zmluvy 
o vytvorení a použití diela zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej dodatkov č. 1 a 2 boli v časti a), b) 
a d) splnené – elektronická verzia náhľadového PDF knihy po stranách, vrátane obálky, 
elektronická verzia finálneho tlačového súboru knihy vo formáte PDF vrátane obálky knihy 
a elektronická verzia všetkých hrubých skenov fotografií, obrázkov a dokumentov, 
vytvorených pre prípravu knihy bez rozdielu, či v knihe boli alebo neboli použité a to 
v pôvodne naskenovanej veľkosti – sa nachádza v archíve referátu obchodu a cestovného 
ruchu MsÚ. Podmienka v zmysle časti c) predmetného uznesenia bola vyriešená na základe 
„splnomocnenia“  autora a zhotoviteľa diela vo vzťahu k objednávateľovi, ktoré je súčasťou 
tohto vyhodnotenia vo forme jeho prílohy.  
Zmluvný záväzok tak, ako bol schválený MsZ, bol vyplatený autorovi a zhotoviteľovi diela po 
zaslaní faktúry č. 20211201 platobným poukazom č. 2021013996 zo dňa 10. 12. 2021.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 310/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „ Rekonštrukcia futbalového ihriska na ZŠ s MŠ 
Malonecpalská ulica v Prievidzi“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 11 240,82 € t.j. 25 % z celkových výdavkov na projekt.  
 
Žiadosť je v procese odborného hodnotenia.                                        
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 311/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi – SO 
01 hracia plocha, palubovka“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 133 721,07 € t. j. 40 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt.  
 
Žiadosť je v procese odborného hodnotenia.                                        
- uznesenie v sledovaní 
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Uznesenie č. 312/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku SMMP, s. r. o., - Trafostanice s 
príslušenstvom – evidovanej na LV č. 12009, súp. č. 2645, na parc. č. 7809/6, vrátane 
technológie trafostanice, 2 ks transformátorov, prípojky VN, káblových rozvodov NN a 
pozemku pod trafostanicou, parc. č. 7809/6 vo výmere 19 m2, na Ciglianskej ceste za 
dohodnutú cenu 50.000,00 EUR + DPH. 
 

Odpredaj majetku v zmysle uznesenia MsZ bol zrealizovaný: 
- uzavretím kúpnej zmluvy dňa 10.12.2021, 
- vlastnícke právo bolo prevedené v prospech SSD dňa 17.12.2021, 
- kúpna cena bola pripísaná na účet SMMP dňa 7.1.2021. 
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 

Uznesenie č. 314/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a 
spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 19, za účelom 
zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok:  
* Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice, v celkovej obstarávacej cene 
1 616 845,54€,  

* Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice, časť MHD, v celkovej obstarávacej 
cene 658 357,64 €,  

* Parkovacie státia, prístupová komunikácia, chodník a vodorovné a zvislé dopravné 
značenie na Ulici Na Karasiny, v celkovej obstarávacej cene 20 101,51 €,  

* Parkovacie státia na Ul. M. Mišíka, v celkovej obstarávacej cene 9 600,00 €,  

* Parkovacie státia na Nábrežnej ulici, v celkovej obstarávacej cene 10 826,90 €,  

* Prístupová komunikácia s dopravným značením k Panorama six-park na Jánošíkovej ulici, 
v celkovej obstarávacej cene 110 903,95 €,  

* Spevnené plochy na Riečnej ulici, v celkovej obstarávacej cene 38 577,85 €.  
 

Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na základe 
komisionárskej zmluvy.                                               
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve so 
spol. TSMPD s.r.o.  
Uznesenie je splnené.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 

Uznesenie č. 315/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a 
spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 20, za účelom 
zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení, a to o:  
* Rozšírenie outdoorového ihriska na Dlhej ulici, v celkovej obstarávacej cene 1 073,26€.  
 

Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na základe 
komisionárskej zmluvy.                                               
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve so 
spol. TSMPD s.r.o.  
Uznesenie je splnené.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
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Uznesenie č. 316/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
nájom nehnuteľného majetku:  
rekonštrukcia oplotenia cintorína vo Veľkej Lehôtke, v celkovej obstarávacej cene 11 813, 29 
€ pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva a 
činností spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov, spôsob podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 
ods. 3 písm. f) citovaného zákona patrí aj správa a údržba obecného cintorína, za 
podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve zo dňa 16.12.2020, t. j. ročného nájomného za 
majetok cintorínov vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku.  
 
Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na základe 
nájomnej zmluvy.                                               
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľného 
a nehnuteľného majetku so spol. TSMPD s.r.o.  
Uznesenie je splnené.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 317/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
nájom nehnuteľného majetku:  
- rozšírenie verejného osvetlenia na Jánošíkovej ulici, v celkovej obstarávacej cene  
8 518,44€,  
- prípojka VO pri objekte Lúky na Ul. A. Mišúta, v celkovej obstarávacej cene 5 995,00 €,  
- prípojka VO chodník na Ul. Š. Baniča, v celkovej obstarávacej cene 7 437,40 €,  
- prípojka VO chodník k MŠ na Ul. M. Gorkého, v celkovej obstarávacej cene 6 498,50 €,  
- prípojka VO na Astrovej ulici, v celkovej obstarávacej cene 6 997,40 €.  
pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania výkonu verejnoprospešných 
služieb na úseku verejného osvetlenia, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o 
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. 
g) citovaného zákona patrí aj správa a údržba verejného osvetlenia,  
za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. 25/20 
zo dňa 16.12.2020 v znení jej Dodatku č. 1, t. j. ročného nájomného za majetok verejného 
osvetlenia vo výške 12,00 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 
 
Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na základe 
nájomnej zmluvy.                                               
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľného 
a nehnuteľného majetku so spol. TSMPD s.r.o.  
Uznesenie je splnené.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
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Uznesenie č. 318/II/21 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
nájom nehnuteľného majetku:  
- zhodnotenie priestorov budovy kina Baník na Ul. M. R. Štefánika, v celkovej obstarávacej 
cene 36 450,82 € pre príspevkovú organizáciu KaSS Prievidza za účelom zabezpečovania 
najmä kultúrnych a spoločenských činností, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o 
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. 
h) citovaného zákona patrí aj zabezpečovanie kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej 
umeleckej činnosti, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v 
znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, t. j. ročného nájomného vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú, 
a to formou písomného dodatku.  
 
Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe rozpočtovej organizácie KaSS 
Prievidza na základe nájomnej zmluvy.                    
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve 
s rozpočtovou organizáciou KaSS Prievidza.                
Uznesenie je splnené.  
- návrh na vypustenie zo sledovania  
 
 
 
Rok 2020 
 

 

Uznesenie č. 49/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a 
v Bojniciach“, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené 
inštitucionálne kapacity a efektívna VS,  

b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 
Handlovej a v Bojniciach “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Hlavného 
partnera: Mesta Prievidza, maximálne vo výške 16 000 €,  

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Hlavného partnera/Prijímateľa: Mesta Prievidza,  

d) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným 
partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 
00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 
094,  

e) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c)  
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14 , 971 01 
Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, IČO: 
00318001.  
 

Žiadosť o NFP bola schválená, prebieha implementácia hlavných aktivít projektu. 
- uznesenie v sledovaní 
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Uznesenie č. 79/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre 
mestské budovy v meste Prievidza “,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 4 988,14 € t .j. 5 % z celkových výdavkov na projekt,  

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.  
 

Žiadosť o NFP bola schválená, proces kontroly VO na poskytovateľa služby bol ukončený, 
od 10/2021 prebieha implementácia projektu.  
- uznesenie v sledovaní 
 

 

Uznesenie č. 206/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPKZP-
PO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v 
meste Prievidza“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 5,0% z celkových výdavkov na projekt, maximálne do 
výšky 13 000 €,  

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.  
 

Žiadosť o NFP bola schválená, prebieha ex post kontrola VO. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 

Uznesenie č. 284/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) 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“, 

 b) kofinancovanie projektu vo výške 14 130 € t.j. 5,0 % z celkových oprávnených výdavkov 

na projekt, c) financovanie neoprávnených výdavkov projektu do výšky 47 767, 47 €. 
 

Žiadosť o NFP je v štádiu odborného hodnotenia. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 

Uznesenie č. 360/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. žiada  

zástupcov mesta v orgánoch spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.: 
a) v pravidelnom štvrťročnom intervale predložiť z dôvodu transparentnosti 
Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi správu o aktuálnom stave pripravovaného 
projektu, vrátane časového harmonogramu, procese prípravy a zdrojov financovania,  
b) zabezpečiť poslancom možnosť kontroly nad pripravovaným projektom.  
 

Zástupcovia mesta v orgánoch spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. predložia 
štvrťročne Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi správu o aktuálnom stave pripravovaného 
projektu, vrátane časového harmonogramu, informácií o procese prípravy a zdrojov 
financovania. Prvá správa bola predložená na zasadnutí MsZ dňa 26. apríla 2021, druhá 
bola predložená 30. augusta 2021 a tretia 6. decembra 2021. 
- uznesenie v sledovaní 
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Uznesenie č. 361/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. odporúča  

zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné 
hospodárstvo realizovať zámer výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT                    
v meste Prievidza prostredníctvom investora Prievidzské tepelné hospodárstvo, 
akciová spoločnosť, IČO 36325961. 

 

Zástupcovia mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné 

hospodárstvo poskytujú v rámci svojich kompetencií súčinnosť smerujúcu k realizácii zámeru 

výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom investora 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, akciová spoločnosť, IČO 36325961. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 362/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
podľa § 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení Doplnku č. 1 poskytnutie mimoriadnej dotácie 

z rozpočtu mesta na rok 2021 pre BC Prievidza, s.r.o., vo výške 54 916 € na účel krytia 

nákladov spojených s prenájmom športoviska – mestskej športovej haly.  

 

Na základe žiadosti BC Prievidza, s.r.o. Nábrežná ulica II. Prievidza o dotáciu z rozpočtu 

mesta Prievidza v roku 2021 zo dňa 18.12.2020 bola dňa 29.12.2020 podpísaná s BC 

Prievidza, s.r.o., v zastúpení štatutárom Ing. Petrom Zvarom, Zmluva o   poskytnutí   dotácie 

z rozpočtu  mesta  Prievidza  v  roku  2021  s výškou dotácie  54 916 ,- €.  Účelom dotácie je  

krytie nákladov spojených s prenájmom športoviska v r. 2021 – mestskej športovej haly. 

Zmluva nadobudla účinnosť dňom 30.12.2020 a dotácia bude BC Prievidza, s.r.o. vyplácaná 

v jedenástich rovnakých mesačných splátkach vo výške 4 576,33 € a v dvanástej splátke vo 

výške 4 576,37 € vždy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci počas roka 2021. 

Uznesením MsZ č 95/21 zo dňa 26/04/2021 z PR mesta na rok 2021 a  uzavretím Dodatku 

č.1 zo dňa 18/06/2021 k Zmluve o poskytnutí dotácie, sa celková suma dotácie upravila na 

56 842,60€, a výška pravidelných mesačných splátok sa upravila na ostávajúcich 8 

mesiacov na  čiastku 4817,16€ s platnosťou od 01/05/2021, s povinnosťou predloženia 

dokladov k zúčtovaniu celkovej výšky dotácie najneskôr do 15.12.2021.  

BC Prievidza, s. r. o. dňa 15.12.2021 predložila vyúčtovanie v zmysle platnej zmluvy 

a dodržala všetky body stanovené v zmluve a aj v tom čase platnom VZN 8/2019 v znení 

Dodatkov č. 1 až 3. Vyúčtovanie bolo zaúčtované a overené finančným oddelením 

20.12.2021 a účinnosť zmluvy skončila 31.12.2021. Pri administratívnej finančnej kontrole 

neboli zistené žiadne nedostatky.  

-   návrh na vypustenie zo sledovania  
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Rok 2019 

 

Uznesenie č. 111/II/19  
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

a) predloženie  žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Vybudovanie detských 
jaslí v meste Prievidza “ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 24 730, 49  €, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 
 

 Projekt bol úspešný, je podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, kontrola ex post 
verejného obstarávania na zhotoviteľa bola ukončená, predpokladaný začiatok 
realizácie hlavných aktivít – 03/2022.   

- uznesenie v sledovaní 
  
 

Uznesenie č. 387/II/19  
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP žiadateľom TSK a Partnerom č.3 mestom Prievidza 
s názvom: „Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra“, 

b) zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.3 v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č. 3 
vo výške 43 992,14 € z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č.3, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta Partnera č.3. 
 

Projekt bol schválený, prebieha implementácia aktivít projektu.                  
- uznesenie v sledovaní 
 

 

 

Rok 2018 

 
Uznesenie č. 167/II/18 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

obstaranie kapacitného posúdenia križovatky Riečnej ul. a prístupovej komunikácie 
do priemyselného parku v trase budúcej cesty I/64 s tým, že finančné prostriedky na 
tento účel budú zaradené do  úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018. 

 
Bude preverená opodstatnenosť obstarania kapacitného posúdenia predmetnej 
križovatky. Následne sa stanoví ďalší postup. 

- uznesenie v sledovaní 
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Uznesenie č.395/II/18 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

predloženie projektu s názvom: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza“. 
 
Hlavné aktivity projektu sú ukončené, prebieha administratívne ukončenie projektu. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 

Uznesenie č. 499/II./18 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje 

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej 
dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Územného plánu zóny od 
žiadateľa  Kataríny Géczyovej, Tulská 47,  Banská Bystrica vo výške 100 % 
z celkových nákladov na obstaranie. 
 

Predmetná UPČ 5a bola zahrnutá do rozsahu spracovania Zmien a doplnkov č.2 
ÚPN Z Necpaly – dokument sa pripomienkuje.  

- uznesenie v sledovaní v časti II. b) 
 

 

 

Rok 2017 

 
Uznesenie č. 227/II./17 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie IKT učební na ZŠ 
Rastislavova v Prievidzi“  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 

Hlavné aktivity projektu sú ukončené, prebieha administratívne ukončenie projektu. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 229/II./17 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie polytechnických 
učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-
SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 
a platným programom rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 



17 

 

 

Hlavné aktivity projektu boli úspešne ukončené, prebieha administratívne ukončenie 
projektu. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 

Uznesenie č. 234/II./17 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje   

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie atraktivity 
VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a 
rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“, realizovaného 
v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta a  strategickými 
dokumentmi samosprávneho kraja;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 44 298,26 EUR s DPH,   
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta.   
 

Hlavné aktivity projektu boli úspešne ukončené, prebieha administratívne ukončenie 
projektu. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 

Uznesenie č. 238/II./17 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa medzi 
mestami Prievidza a Bojnice“ s kódom NFP302010J659, realizovaného v rámci výzvy 
IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta, 
platným programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi mesta, ktorý 
bol pripravený spoločne s mestom Bojnice, rovnako ako aj s ďalšími strategickými 
dokumentmi mesta a samosprávneho kraja, 

 b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c)zabezpečenie a  finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 
NFP, čo predstavuje 76 914,49 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta. 

 

Hlavné aktivity projektu sú ukončené, prebieha administratívne ukončenie projektu. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
 
Rok 2016 

 

Uznesenie č. 336/II./16 
Mestské zastupiteľstvo 
     II.  schvaľuje  

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „AdTech“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným  Programom rozvoja mesta 2016 – 2023, 
a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) Čestné vyhlásenie partnera projektu, 
d) Dohodu  o spolupráci partnerov na projekte:  „AdTech“  v rámci programu Interreg 

V-A Slovenská republika – Česká republika. 
 

Hlavné aktivity projektu boli úspešne ukončené, prebieha administratívne ukončenie 
projektu.  

- uznesenie v sledovaní 
 
 
 
Rok 2015 
 
Uznesenie č. 389/III. b)/15 
Mestské zastupiteľstvo  
III.        ukladá  

b) konateľke spoločnosti povinnosť, aby vykonala všetky potrebné právne a iné úkony 
v občianskoprávnej, obchodnoprávnej a trestnoprávnej rovine, za účelom vymoženia 
finančného plnenia, ktoré spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o.,  ako záložca poskytne 
záložnému veriteľovi Prima banke, a.s., za dlžníka ARCHER INVEST, s.r.o., za 
účelom zrušenia a výmazu záložného práva zapísaného na LV č. 9042 pre k.ú. 
Prievidza pod V 5559/2006,  V 5558/2006, V 490/2007 v termíne do 30 dní.  
 

Žalobou zo dňa 3.4.2017 podanou na Okresnom súde Bratislava II  voči ARCHER 
Invest, s.r.o. bola uplatnené zaplatenie sumy vo výške 525 174,11 EUR 
s príslušenstvom . Okresný súd žalobe vyhovel a v mesiaci  IX/2017  „rozsudkom pre 
zmeškanie“   zaviazal ARCHER Invest zaplatiť mestu Prievidza sumu   525 174,11 
EUR.  
Nakoľko do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku  súd zistil, že ARCHER Invest, 
s.r.o. má právneho nástupcu, rozsudok bol zrušený a súd bude pokračovať v konaní 
s právnym zástupcom. V súčasnosti sa vedie exekučné konanie o zaplatenie 
pohľadávky  vo výške 525 174,11 EUR s príslušenstvom  voči právnemu nástupcovi 
ARCHER Invest, s.r.o., konkrétne voči JT COMPANY INVEST, s.r.o. , Dunajská 8, 
Bratislava. Súdny exekútor podal v IX/2019 správu o vykonaných úkonoch a zistenom 
majetku povinného, z ktorej vyplýva, že dlžník nemá žiadny majetok a v Centrálnom 
registri exekúcií je naňho evidovaných 177 exekúcií. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 
 
Rok 2011 
 

Uznesenie č. 73/IV. až VI./11 

Mestské zastupiteľstvo   

IV.  schvaľuje 

záväzok mesta Prievidza: v prípade zmeny stanoviska mesta Bojnice na kladné          
a zrušenia záporného stanoviska k výstavbe cesty I/64 obchvatu  II. etapy, sa mesto 
Prievidza zaväzuje, že vybuduje prepoj cesty z križovatky ciest Ul. Ľ. Ondrejova, 
Nábrežná ul. a P.J. Šafárika  na uvedenú obchvatovú komunikáciu s tým, že mesto 
Prievidza vybuduje komunikáciu v rámci svojho katastra vrátane mostu cez rieku 
Nitru, 

V.        žiada zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
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aby  do svojho harmonogramu výstavby ciest TSK zahrnul požiadavku vybudovania 
komunikácie III. triedy od plánovaného mostu cez rieku Nitru z Ul. Ľ. Ondrejova 
v Prievidzi s križovaním obchvatu a s následným smerovaním na obec Kanianka a 
napojením na komunikačný systém,  

VI.       odporúča  primátorke mesta JUDr. Kataríne Macháčkovej 
konať vo veci tak,  aby vyvinula maximálne úsilie spolu s poslancami o čo 
najrýchlejšie zahrnutie uvedenej komunikácie do harmonogramu výstavby TSK tak, 
aby výstavba tejto komunikácie bola realizovaná súbežne s výstavbou cesty I/64 
obchvatu mesta Prievidza. 

 

Keďže termín realizácie obchvatu nie je známy, nebola daná ani požiadavka do 
rozpočtu na realizáciu do nasledovného obdobia. TSK pri ostatných zmenách 
a doplnkoch Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja neodsúhlasil a nezapracoval 
požiadavku mesta Prievidza na komunikačné prepojenie miestnej komunikácie 
s obchvatom, keďže na cestu I. triedy je možné pripojiť len komunikáciu II. resp. 
III.triedy.  

- uznesenie v sledovaní 
 
 
 

Rok 2010 
 

Uznesenie č. 246/II./10 
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje 

realizovať opatrenia zo záverov statického posudku.  
M – 9 Lávka pre peších, potrubný most – Nábrežie sv. Metoda – Nábrežie J. 
Kalinčiaka. 

        Projekt a realizácia stavby do úpravy rozpočtu mesta pre rok 2010. Celkové
 náklady: budú známe po vypracovaní projektu. 
 

M-9 lávka pre peších, potrubný most:  
V októbri 2016 sa vypracoval statický posudok skutkového stavebno – technického 
stavu lávky. Nosná konštrukcia posudzovanej lávky je limitne poškodená a 
opotrebovaná, má ukončenú svoju fyzickú životnosť a v súčasnom stave je 
nevyhovujúca, v extrémnom prípade nie je možné vylúčiť jej kolaps.  
Nakoľko opakovane neboli v rozpočte schválené finančné prostriedky na kompletnú 
rekonštrukciu lávky, muselo byť z dôvodu zlého technického stavu zabezpečené 
uzavretie lávky. 
Na rok 2022 bola zadaná požiadavka do programového rozpočtu mesta na 
vypracovanie projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky neboli schválené na 
rok 2022 na vypracovanie projektovej dokumentácie. Z tohto dôvodu sa žiada 
uvedené uznesenie prehodnotiť. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 
 

Rok 1997 
 
Uznesenie č. 224/II./97  v znení uzn. č. 345/II./14 a uzn. č. 127/IV./16  
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje  

predkladanie vyhodnotenia uznesení MsZ, týkajúcich sa predaja nehnuteľností 
z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien 2 x ročne a to v mesiaci 
jún a október. 
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Právna kancelária vyhodnocuje uznesenia týkajúce sa predaja nehnuteľností 
z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien, ktoré budú predložené na 
rokovanie MsZ v júni 2022.  

- uznesenie v sledovaní 





 
 
 

 

 

  

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Prievidza                                   

dňa 28.02.2022 

Príloha č. 1 k materiálu č. 7/2022 

Stanovisko k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 
Uznesenie č.     3/21                                                                                                  

Uznesenie č.   40/21                                                                                                          

Uznesenie č. 117/21                                                                                                    

Uznesenie č. 201/21                                                                                                         

Uznesenie č. 202/21                                                                                                    

Uznesenie č. 203/21                                                                                                   

Uznesenie č. 204/21                                                                                                     

Uznesenie č. 245/21                                                                                                      

Uznesenie č. 272/21                                                                                                      

Uznesenie č. 273/21                                                                                                      

Uznesenie č. 302/21                                                                                                      

Uznesenie č. 312/21                                                                                                      

Uznesenie č. 314/21                                                                                                      

Uznesenie č. 315/21                                                                                                     

Uznesenie č. 316/21                                                                                                        

Uznesenie č. 317/21                                                                                                      

Uznesenie č. 318/21                                                                                                       

Uznesenie č. 362/20 

 

 

 

Predkladá a spracovala: Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

                                       hlavná kontrolórka mesta 

 

v Prievidzi, dňa 23.02.2022 
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Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Stanovisko k plneniu uznesení MsZ 

 

 

 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 
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S t a n o v i s k o 

hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 

 

V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi a v súlade s ustanovením § 18 d)   ods. 1 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonala hlavná 

kontrolórka  kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. 

Z uznesení, ktoré sú po ich vyhodnotení ako splnené navrhnuté na vypustenie zo 

sledovania vybrala hlavná kontrolórka na kontrolu 18 uznesení. 

 Uznesenia MsZ č.158 a č.159 sa vypúšťajú z dôvodu, že projekty neboli podporené. 

 

1. Uznesenie č. 3/III./2021 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

A) zmenu uznesenia MsZ č. 213/20 zo dňa 24.8.2020 takto:  

 a) v časti I. sa vypúšťa bod d) a nahrádza sa novým znením: „podmienky žiadosti o poskytnutie 

dotácie na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti podľa zákona č. 443/2010 Z. z.  

o dotáciách  na  rozvoj  bývania  a  o  sociálnom  bývaní  v platnom znení od 1.1.2021 

z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky“, 

b) v časti I. sa vypúšťa bod f), 

 c) v časti II. „Účel“  v odst. 3 sa mení cena z pôvodnej ceny 1 305 841,68 € na novú cenu 

1 199 000,09 €, 

 d) v časti II. „Podanie žiadosti“ sa  odst. 1 vypúšťa a nahrádza novým znením: „O poskytnutie 

podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 

bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vyhlášky č. 374/2020 

Z.z., vo výške 719 400,00 €“, 

 e) v časti II. „Podanie žiadosti“ sa odst. 2 vypúšťa a nahrádza novým znením: „O poskytnutie 

dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na 

obstaranie nájomných bytov vo výške 479 600,00 € a na obstaranie technickej vybavenosti 

v zložení:  

 SO 02.1  Komunikácia, chodníky  

 SO 07   Verejné osvetlenie      20 880,00 € 

 SO 02.2                      Odstavné plochy      9 360,00 € 

 SO 03              Prípojka vodovodu        7 920,00 € 

 SO 04.1  Kanalizácia splašková   11 730,00 € 

 Dotácia spolu:                  49 890,00 €“ 

 f)  v časti II. Podanie žiadosti“ sa vypúšťa ods. 3 

 g) v časti II. „Financovanie“ sa odst. 1 vypúšťa a nahrádza novým znením: „Spôsob  financovania 

obstarania nájomných bytov v bytovom dome: 

 ga) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% v sume 719 400,00 € 

 gb) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby  Slovenskej republiky vo výške 40% 

 v sume 479 600,00 € 

 gc) Vlastné zdroje mesta vo výške 0,09 €“ 
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 h) v časti II. „Financovanie“ sa odst. 3 vypúšťa a nahrádza novým znením: „Vyčlenenie  vlastných 

finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo výške 0,09 € z rozpočtu mesta“ 

 ch) v časti II. „Záväzky“ sa vypúšťajú odst. 1 až 4 a nahrádzajú sa novým znením: „    

•    Určenie zabezpečenia záväzku a súhlas s týmto zabezpečením – požadovaný úver a dotácia 

 budú zabezpečené nehnuteľnosťami: 

 LV č. 10111 

 stavba súp.č. 3103, or.č. 1A na p.č. 6652/239, nájomný bytový dom, k.ú. Prievidza 

 stavba súp.č. 3103, or.č. 1B na p.č. 6652/240, nájomný bytový dom, k.ú. Prievidza 

 pozemky pod stavbou a spevnenými plochami LV č. 1 

 p.č. 6652/239, 6652/240, 6652/250, 6652/251, 6652/252,  6652/253, 6652/254, 6652/255, 

 6652/242, 6652/243, 6652/244, 6652/249, 6652/246, 6652/245 

•  Záväzok  mesta zachovať nájomný charakter bytov. 

•   Záväzok mesta zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z.  z.    

  o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vrátane pozemku  pod    bytovým  

  domom. 

• Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia zákona 

č. 443/2010 Z. z. o dotáciách  na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov. 

• Záväzok  mesta  zriadiť  záložné  právo   na  zachovanie  nájomného  charakteru  bytov 

obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní   v  znení   neskorších   predpisov   v   prospech   Ministerstva  dopravy  a výstavby  

Slovenskej republiky. 

• Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov v rozpočte na splácanie úveru zo ŠFRB.“ 

B) uzatvorenie dodatku č. 1 k  zníženiu kúpnej ceny uvedenej v predmetnej kúpnej zmluve 

v zmysle vyhlášky č. 374/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. 284/2013 Z. z o 

podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia 

podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2021. 

 

 Súvisiace uznesenie: 

 

Uznesenie č. 213/II./2020 

schvaľuje  

Účel  

•  Investičný zámer – Kúpa skolaudovanej nehnuteľnosti „Bytový dom č. 6 (bytov 2 x 12 b. j.) a 

inžinierske siete, ul. Gazdovská, Prievidza“ , ktorá bola zhotovená v súlade s projektovou 

dokumentáciou vypracovanou Ing. Martinom Jahodníkom INPOSTAV a schválenou v stavebnom 

konaní č. 2.4.2-03-8250-2019, zo dňa 31.10.2019, na pozemkoch parcelách registra C KN č. 

6652/239, 6652/240. 

•  Investičný zámer – kúpa súvisiacej technickej vybavenosti, ktorá bola zhotovená v súlade s 

projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Martinom Jahodníkom INPOSTAV a schválenou 

v stavebnom konaní č. 2.4.2-03-8250-2019, zo dňa 31.10.2019 stavebné objekty:  

SO 05 Prípojka tepla  

SO 06 Elektrické prípojky NN  

SO 07 Verejné osvetlenie v stavebnom konaní 2.4.2-03-8243-2019, zo dňa 25.7.2019 stavebné 

objekty: 

 SO 02.1 Komunikácia,  

chodníky SO 02.2 Odstavné plochy v stavebnom konaní 2.4.2-03-8735-2020, zo dňa 06.08.2020 

stavebný objekt:  
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SO 09 Rozšírenie siete NN v stavebnom konaní OU-PD-OSZP-2019/013330, zo dňa 15.8.2019, a 

v OU-PDOSZP-2019/ 024540-007, zo dňa 31.12.2019 stavebné objekty:  

SO 03 Prípojka vodovodu SO 04.1 Kanalizácia splašková SO 04.2 Kanalizácia dažďová  

• Účel obstaranie nájomných bytov na základe Kúpnej zmluvy za cenu vo výške:  

SO 01 Bytový dom 6 1 305 841,68 €  

• Účel obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti na základe Kúpnej zmluvy za cenu vo výške: 

SO 02.1 Komunikácia,  

chodníky 37 359,31 € SO 02.2 

Odstavné plochy 30 729,53 € SO 03 

Prípojka vodovodu 11 435,48 € SO 04.1  

Kanalizácia splašková 22 382,96 

SO 04.2 Kanalizácia dažďová 6 613,14 €  

SO 05 Prípojka tepla 27 418,81 €  

SO 06 Elektrické prípojky NN 1 329,91 €  

SO 07 Verejné osvetlenie 7 342,87 € SO 08 Rozšírenie siete NN 7 828,57 € Cena technickej 

vybavenosti spolu : 152 440,60 €  

Podania žiadostí  

• O poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o 

dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, vo výške 522 330,00 €  

• O poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o 

Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 

vo výške 783 500,00 €  

• O poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zložení: SO 02.1 Komunikácia, 

chodníky SO 07 Verejné osvetlenie 20 880,00 € SO 02.2 Odstavné plochy 9 360,00 € SO 03 

Prípojka vodovodu 7 920,00 € SO 04.1 Kanalizácia splašková 11 730,00 € Dotácia spolu: 49 

890,00 € podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v 

znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Zmluvu  

• Nadobudnutie vlastníctva a uzatvorenie Kúpnej zmluvy so zhotoviteľom TO-MYSTAV s.r.o., so 

sídlom Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, IČO: 36 797 006, predmetom ktorej je kúpa skolaudovanej 

nehnuteľnosti „Bytového domu č. 6 (bytov 2x 12 b.j.) a inžinierske siete, ul. Gazdovská, 

Prievidza“, ktorá pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 Bytový dom 6 SO 02.1 

Komunikácie, chodníky SO 02.2 Odstavné plochy SO 03 Prípojka vodovodu SO 04.1 Kanalizácia 

splašková SO 04.2 Kanalizácia dažďová SO 05 Prípojka tepla SO 06 Elektrické prípojky NN SO 

07 Verejné osvetlenie SO 09 Rozšírené siete NN s odkladacou podmienkou, že v prípade 

neposkytnutia finančných prostriedkov, teda dotácie z MDaV SR a úveru zo ŠFRB, mesto 

Prievidza nemá záväzok kúpiť predmetný bytový dom. 

Financovanie  

• Spôsob financovania obstarania bytov v bytovom dome:  

a) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 783 500,00 €  

b) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 522 330,00 €  

c) Vlastné zdroje mesta vo výške 11,68 €  

• Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti: Príloha č. 1 – Výpočet dotácií 

a vlastných zdrojov pre technickú vybavenosť  

• Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo výške 11,68 € 

z rozpočtu mesta  
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• Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstarania súvisiacej technickej vybavenosti 

vo výške 102 550,60 € z rozpočtu mesta Záväzky  

• Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia §12 a 

§22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov. • Záväzok mesta dodržiavať nájomný charakter bytov.  

• Záväzok mesta zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných 

podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  

• Záväzok mesta zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. 

o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. 

 

podmienky uznesenia 213/II/20 podmienky uznesenia 3/III/21 poznámka 

Účel obstaranie nájomných bytov na 

základe Kúpnej zmluvy za cenu vo 

výške:                                               

SO 01 Bytový dom 6        1 305 841,68 € 

v časti II. „Účel“  v odst. 3 sa mení cena z pôvodnej ceny 

1 305 841,68 € na novú cenu 1 199 000,09 €, 

  

O poskytnutie dotácie na obstaranie 

nájomných bytov podľa zákona č. 

443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov z Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, vo výške             522 330,00 € 

v časti II. „Podanie žiadosti“ sa  odst. 1 vypúšťa a nahrádza novým 

znením: „O poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov 

podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

a vyhlášky č. 374/2020 Z. z., vo výške 719 400,00 €“, 

Žiadosť 

o poskytnutie 

podpory zo 

ŠFRB bola 

zaevidovaná  

dňa 

19.01.2021 

v el. 

subsystéme 

O poskytnutie podpory na obstaranie 

nájomných bytov podľa zákona č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 

bývania v znení neskorších predpisov zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania, vo 

výške 783 500,00 €  

v časti II. „Podanie žiadosti“ sa odst. 2 vypúšťa a nahrádza novým 

znením: „O poskytnutie dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, na obstaranie nájomných bytov vo výške 479 600,00 € a na 

obstaranie technickej vybavenosti v zložení:                                                                                                                                       

SO 02.1  Komunikácia, chodníky                                                                                                                        

SO 07     Verejné osvetlenie       20 880,00 €                                                                                                         

SO 02.2   Odstavné plochy          9 360,00 €                                                                                                        

SO 03      Prípojka vodovodu       7 920,00 €                                                                                                             

SO 04.1  Kanalizácia splašková 11 730,00 €                                                                                                    

Dotácia spolu:                             49 890,00 €“   

O poskytnutie dotácie na obstaranie 

technickej vybavenosti v zložení:                                                                                           

SO 02.1 Komunikácia, chodníky                                                                                       

SO 07 Verejné osvetlenie      20 880,00 €                                      

SO 02.2 Odstavné plochy        9 360,00 €                                  

SO 03 Prípojka vodovodu       7 920,00 €                                  

SO 04.1 Kanalizácia splašk.  11 730,00 €                      

Dotácia spolu:                        49 890,00 €                                                

podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o 

dotáciách na rozvoj bývania a o 

sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov z Ministerstva dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky. 

v časti II. Podanie žiadosti“ sa vypúšťa ods. 3   
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Spôsob financovania obstarania bytov v 

bytovom dome:                                                                                             

a) Úver zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania vo výške                                  

783 500,00 €                                                                                          

b) Dotácia z Ministerstva dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky vo výške                                                     

522 330,00 €                                                       

c) Vlastné zdroje mesta vo výške                                   

11,68 € 

v časti II. „Financovanie“ sa odst. 1 vypúšťa a nahrádza novým 

znením: „Spôsob  financovania obstarania nájomných bytov 

v bytovom dome:                                                                                          

ga) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% v sume 

719 400,00 €                                                    

gb) Dotácia z Ministerstva výstavby SR vo výške 40 % v sume            

479 600 €                                                              

gc) vlastné zdroje mesta vo výške 0,09 €                                

ga)ŠFRB- 

zmluva 

o úvere 

300/5/2021 

gb) MDVV 

RR SR 

zmluva 

o poskytnutí 

dotácie 

č.0012-

PRB/2021 

Vyčlenenie vlastných finančných 

prostriedkov na obstaranie nájomných 

bytov vo výške 11,68 € z rozpočtu mesta 

v časti II. „Financovanie“ sa odst. 3 vypúšťa a nahrádza novým 

znením: „Vyčlenenie  vlastných finančných prostriedkov na 

obstaranie nájomných bytov vo výške 0,09 € z rozpočtu mesta“                                   

ch) v časti II." Záväzky sa vypúšťajú odst. 1 až 4 a nahrádzajú sa 

novým znením: "  

•  Určenie zabezpečenia záväzku a súhlas s týmto zabezpečením – 

požadovaný úver a dotácia  budú zabezpečené nehnuteľnosťami: 

 LV č. 10111 stavba súp.č. 3103, or.č. 1A na p.č. 6652/239, nájomný 

bytový dom, k.ú. Prievidza stavba súp.č. 3103, or.č. 1B na p.č. 

6652/240, nájomný bytový dom, k.ú. Prievidza pozemky pod stavbou 

a spevnenými plochami LV č. 1 p.č. 6652/239, 6652/240, 6652/250, 

6652/251, 6652/252,  6652/253, 6652/254, 6652/255,  6652/242, 

6652/243, 6652/244, 6652/249, 6652/246, 6652/245 

•  Záväzok  mesta zachovať nájomný charakter bytov. 

•  Záväzok mesta zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané 

podľa zákona č. 150/2013 Z.  z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v 

znení neskorších predpisov vrátane pozemku  pod    bytovým domom. 

• Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní 

nájomných zmlúv ustanovenia zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách  

na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. 

• Záväzok  mesta  zriadiť  záložné  právo   na  zachovanie  nájomného  

charakteru  bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o 

dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní   v  znení   neskorších   predpisov   v   prospech   Ministerstva  

dopravy  a výstavby  Slovenskej republiky. 

• Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov v rozpočte na 

splácanie úveru zo ŠFRB.“ 

B) uzatvorenie dodatku č. 1 k  zníženiu kúpnej ceny uvedenej v 

predmetnej kúpnej zmluve v zmysle vyhlášky č. 374/2020 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. 284/2013 Z. z o podrobnostiach o 

výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach 

poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších 

predpisov, s účinnosťou od 1.1.2021. 

 

 

 

Záložné 

právo na 

základe 

záložnej 

zmluvy č. 

300/5/2021  ,  

Záložná 

zmluva č. 

0012-

PRB//2021/Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 

ku Kúpnej 

zmluve 

evidovanej 

pod č. 

661/2020/1.2   

        

 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 Financovanie stavby ukončené. Vklad záložného práva v prospech ŠFRB a vklad záložného 

práva v prospech MDV SR sú zapísané v KN. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Dňa 24. 05. 2021 bola uzatvorená Zmluva o úvere č. 300/5/2021 s veriteľom Štátny fond 

rozvoja bývania, Bratislava a dlžníkom mesto Prievidza, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej 

evidencii pod č. 313/2021/2.4.1.  
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Predmet zmluvy: 

- poskytnutie úveru úprava práv a povinností zmluvných strán pri čerpaní a splácaní úveru  na 

obstaranie nájomného bytu kúpou – stavba nájomných bytov 2 x 12 b. j. – bytový dom 6, 

- úver vo výške 719 400,00 €. 

Kontrola zverejnenia:  

- dňa 25. 05. 2021 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 26. 05. 2021    

 

Dňa 11. 06. 2021 bola uzatvorená Záložná zmluva č. 300/5/2021 so záložným veriteľom 

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava a so záložcom č. 1 TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, 

Kanianka a so záložcom č. 2  mesto Prievidza, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod 

č. 381/2021/2.4.1.  

Predmet zmluvy: založenie nehnuteľností v k.ú. Prievidza 

- záložca č. 1 je vlastníkom stavby LV č. 10111 – bytový dom 2 x 12 b.j. – bytový dom 6, stavba 

súp.č. 3103, or.č. 1A na p.č. 6652/239,  stavba súp.č. 3103, or.č. 1B na p.č. 6652/240,  

- záložca č. 2 je vlastníkom nehnuteľnosti, zapísaných na liste vlastníctva č. 1: 

- parc. reg. č. 6652/239, zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2, 

- parc. reg. č. 6652/240, zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2, 

- parc. reg. č. 6652/242, zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2, 

- parc. reg. č. 6652/243, zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2, 

- parc. reg. č. 6652/244, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2, 

- parc. reg. č. 6652/245, zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2, 

- parc. reg. č. 6652/246, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, 

- parc. reg. č. 6652/249, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 

- parc. reg. č. 6652/250, zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2, 

- parc. reg. č. 6652/251, ostatné plochy o výmere 31 m2, 

- parc. reg. č. 6652/252, ostatné plochy o výmere 6 m2, 

- parc. reg. č. 6652/253, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, 

- parc. reg. č. 6652/254, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, 

- parc. reg. č. 6652/255, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, 

 

Kontrola zverejnenia:  

- dňa 17. 06. 2021 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 15. 06. 2021 podľa zverejnenia ŠFRB v registri zmlúv 

 

Návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 21. 06. 2021 pod č. 

3755/21. 

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva: 

- č. V 3755/2021 zo dňa 30. 06. 2021,  ktorým rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.    

 

Dňa 14. 06. 2021 bola uzatvorená Zmluva č. 0012-PRB//2021 o poskytnutí dotácie na 

obstaranie nájomných bytov s poskytovateľom Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 
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Bratislava a žiadateľom mesto Prievidza, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 

417/2021/2.4.1.  

 

Predmet zmluvy: 

- poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvoj bývania, 

- na účel obstarania nájomných bytov – kúpa 24 nájomných bytov bežného štandardu.  

 

Výška dotácie: 

- poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 479 600,00 € 

 

 Obstarávacie náklady stavby vrátane DPH sú zmluvne určené vo výške 1 199 000,09 Eur, 

vlastné zdroje mesta 719 400,09 Eur. Použitie vlastných zdrojov vo výške 0,09 Eur bolo 

preukázané faktúrou č. 2021100 zaevidovanou v podateľni MsÚ dňa 21.07.2021, uhradenou 

platobným poukazom č. 2021008043. 

 

Kontrola zverejnenia:  

- dňa 02. 07. 2021 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 22. 06. 2021  podľa zverejnenia MDVVRR SR v registri zmlúv 

  

Dňa 14. 06. 2021 bola uzatvorená Zmluva č. 0013-PRB//2021 o poskytnutí dotácie na 

obstaranie technickej vybavenosti s poskytovateľom Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

Bratislava a žiadateľom mesto Prievidza, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 

418/2021/2.4.1.  

 

Predmet zmluvy: 

- poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvoj bývania, 

- na účel obstarania technickej vybavenosti.. 

Výška dotácie: 

- poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 49 890,00 € 

 

 Obstarávacie náklady stavby vrátane DPH sú zmluvne určené vo výške 109 250,17 Eur, 

vlastné zdroje mesta 59 360,17 Eur. Použitie vlastných zdrojov v uvedenej výške  bolo preukázané 

faktúrou č. 2021105 zaevidovanou v podateľni MsÚ dňa 21.07.2021, uhradenou platobným 

poukazom č. 2021008044. 

 

Kontrola zverejnenia:  

- dňa 02. 07. 2021 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 22. 06. 2021  podľa zverejnenia MDVVRR SR v registri zmlúv 
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Dňa 13. 12. 2021 bola uzatvorená Záložná zmluva č. 0012-PRB//2021/Z so záložným 

veriteľom Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  Bratislava a so záložcom mesto Prievidza, 

ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 825/2021/2.4.1.  

 

Predmet zmluvy: založenie nehnuteľností v k.ú. Prievidza 

- stavba – bytový dom 2 x 12 b.j. – bytový dom 6, 

- parc. reg. č. 6652/239, zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2, 

- parc. reg. č. 6652/240, zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2, 

 

 

Kontrola zverejnenia:  

- dňa 28. 12. 2021 na webovom sídle mesta 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 17. 12. 2021    

Návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 30. 12. 2021 pod č. 

8560/21. 

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva: 

- č. V 8560/2021 zo dňa 27. 01. 2022,  ktorým rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.    

 

Dňa 08. 01. 2021 bola uzatvorený Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve evidovanej pod č. 

661/2020/1.2  s  predávajúcim TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, Kanianka a  mestom 

Prievidza ako kupujúcim, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 6/2021.  

Dodatkom č. 1 sa mení cena za 1 m2 bytovej plochy v zmysle vyhlášky č. 374/2020 Z. z.,  

ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. 284/2013 Z. z o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo 

ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších 

predpisov, s účinnosťou od 01. 01. 2021 a to na cenu vo výške 999,90 € (pôvodná cena vo výške 

1 089,00 €), ktorá vychádza z priemerných oprávnených nákladov stavby bytového domu. 

 

Kontrola zverejnenia:  

- dňa 08. 01. 2021 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 09. 01. 2021   

 

Návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 01. 07. 2021 pod č. 

4070/21. 

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva: 

č. V 4070/2021 zo dňa 12. 07. 2021,  ktorým rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.    

   

 Vykonané verejné obstarávanie nebolo predmetom kontroly dokladov k stanovisku 

k plneniu uznesení MsZ.  

 

Kontrolou predložených materiálov vzťahujúcich sa k predmetnému uzneseniu 

konštatujem, že  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 
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2. Uznesenie č. 40/II/21 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF 878/1-2, 

Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 242 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.  

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 Projekt bol riadne ukončený.   

 

B. Kontrola plnenia uznesenia         

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2021 bola zaevidovaná pod kódom 

žiadosti a0b28cc2-3dba-45fe-969e-1b5abc5669d3.    

Skontrolované bolo Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho 

rozpočtu zo dňa 13. 07. 2021, zmluva uzatvorená medzi Ministerstvom kultúry SR, Bratislava 

ako poskytovateľom a prijímateľom mestom Prievidza, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej 

evidencii pod č. 469/2021. 

 

Predmet zmluvy: 

- poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na 

obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu v sume 1 500,00 € 

na projekt „Socha na pilieri – sv. Ján Nepomucký č. ÚZPF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku 

pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“, 

- prijímateľ za zaviazal financovať projekt  aj z vlastných alebo iných zdrojov najmenej vo výške 

5 % t. j. 75 € z poskytnutej dotácie. 

 

Kontrola zverejnenia:  

- dňa 29. 07. 2021 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 30. 07. 2021    

 

Mesto Prievidza vykonalo prieskum trhu na zákazku „Socha na pilieri – sv. Ján Nepomucký 

dofinancovanie č. ÚZPF 878/1-2, Prievidza,“ – reštaurovanie profilovej päťky piliera 

a vyhodnotilo zákazku s najnižšou cenovou ponukou vo výške 1 980,00 € - Dušan Hagara – 

akademický sochár. Vykonanie prieskumu trhu nebolo predmetom tejto kontroly. 

 Mesto vystavilo dňa 03. 11. 2021 objednávku na reštaurovanie profilovej päťky piliera. Po 

ukončení  reštaurátorských prác bola dňa 24. 11. 2021 vyhotovená Zápisnica z kontrolného dňa 

reštaurovania sochy a na základe toho akademický sochár vystavil dňa 30. 11. 2021 faktúru č. 

2101017 vo výške 1 980,00 €. 

Vykonanou kontrolou v účtovníctve mesta bolo zistené, že dotácia vo výške 1 500,00 € bola 

pripísaná na účet mesta dňa 03. 08. 2021, doklad č. 44024, bankový výpis č. 24 a  faktúra za 
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reštaurátorské práce  vo výške 1 980,00 € bola uhradená dňa 07. 12. 2021,  doklad č. 44039, 

bankový výpis č. 39.  

 

Na základe kontroly zmluvy o poskytnutí dotácie, jej následného zverejnenia a vykonania 

všetkých úkonov k realizácii reštaurovania sochy konštatujem, že podmienky uznesenia boli 

zapracované do zmluvy tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na 

vypustenie zo sledovania. 

 

3. Uznesenie č. 117/II/21 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

predloženie projektu s názvom: „Dotácia na inovatívne prístupy priestorových riešení na zlepšenie 

vybavenia základných škôl – Modernejšia škola“. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

Projekt bol riadne ukončený.   

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Dňa 23. 07. 2021 bola uzatvorená Zmluva č. 0604/2021/SPZV o poskytnutí dotácie medzi 

poskytovateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

Bratislava a mestom Prievidza ako prijímateľom.    

 

Predmet zmluvy: 

- účelovo viazaná dotácia zo štátneho rozpočtu v roku 2021, 

- účelom „Dotácia na inovatívne prístupy priestorových riešení na zlepšenie vybavenia základných 

škôl – Modernejšia škola“. 

 

Výška dotácie: 

- dotácia vo výške 30 000,00 € na bežné výdavky, 

- vyúčtovanie dotácie do 31. 10. 2021 s presným vymedzením obsahových náležitostí. 

 

 Kontrolu výpisu č. 2021/21 bolo zistené, že dotácia vo výške 30 000,00 € bola na účet 

mesta  prijatá dňa 31. 08. 2021.  

 Vyúčtovanie poskytnutej dotácie zo dňa 25. 10. 2021 bolo odoslané Ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a prevzaté na základe doručenky dňa 02. 11. 2021.   

 

Kontrolou predložených materiálov vzťahujúcich sa k predmetnému uzneseniu 

konštatujem, že  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 
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4. Uznesenie č. 201/II./2021 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. 

TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 19, za účelom zariadenia 

záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok:  

 

Parkovisko v predstaničnom priestore, v celkovej obstarávacej cene 319 448,20 €. 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

• uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na 

základe komisionárskej zmluvy. 

• v zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve so 

spol. TSMPD s.r.o. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31. 03. 2015 v znení 

jej Dodatkov č. 1 až č. 19  uzatvorený dňa 23. 12. 2021 medzi mestom Prievidza ako komitent 

a komisionárom Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Mariánska ulica č. 17, Prievidza, 

zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 821/2021.  

 

 V čl. I. Preambula, v bode 1.1 v Prílohe č. 1a), ktorú tvorí Zoznam nehnuteľného majetku 

na účte 021-Stavby, sa dopĺňa majetok:  

-  Parkovisko v predstaničnom priestore, v celkovej obstarávacej cene 319 448,20 €. 

  

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 23. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 20: 

- dňa 24. 12. 2021    

 

Na základe kontroly dodatku č. 20 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

5. Uznesenie č. 202/II./2021 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. 

TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 20, za účelom zariadenia 

záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení, a to o:  

Outdoorové prvky na cvičenie na Dlhej ulici, v celkovej obstarávacej cene 3 255,60 €,  
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Oplotenie detského ihriska vo Veľkej Lehôtke, v celkovej obstarávacej cene 1 993,86 €. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

• uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na 

základe komisionárskej zmluvy. 

• v zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve so 

spol. TSMPD s.r.o. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 24. 01. 2012 v znení 

jej Dodatkov č. 1 až č. 20  uzatvorený dňa 23. 12. 2021 medzi mestom Prievidza ako komitent 

a komisionárom Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Mariánska ulica č. 17, Prievidza, 

zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 819/2021.  

 V Prílohe č. 1 sa do zoznamu nehnuteľného majetku na účte 021-Stavby,  dopĺňa majetok: 

- Outdoorové prvky na cvičenie na Dlhej ulici, v celkovej obstarávacej cene 4 328,86 €, (rozdiel 

vo výške 1 073,26 € doplnený uznesením MsZ č. 315/21 zo dňa 06.12.2021) 

- Oplotenie detského ihriska vo Veľkej Lehôtke, v celkovej obstarávacej cene 1 993,86 €. 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 23. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 21: 

- dňa 24. 12. 2021    

 

Na základe kontroly dodatku č. 21 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

6. Uznesenie č. 203/II./2021 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

nájom nehnuteľného majetku:  

Technické zhodnotenie zimného štadióna – mobilná plocha so samomazným umelým ľadom, v 

celkovej obstarávacej cene 650,00 € pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za účelom 

zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi 

základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. h) citovaného zákona patrí aj 

utvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, za podmienok dohodnutých v 

Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 16.12.2020, t. j. ročného nájomného 

za prenajatý hnuteľný a nehnuteľný majetok vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú, a to formou 

písomného dodatku. 
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A. Vyhodnotenie uznesenia 

• uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na 

základe nájomnej zmluvy. 

• v zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľného 

a nehnuteľného majetku so spol. TSMPD s.r.o. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 2 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného 

majetku č. 26/20 zo dňa 16. 12. 2020 uzatvorený dňa 23. 12. 2021 medzi mestom Prievidza ako 

prenajímateľ a nájomcom Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Mariánska ulica 17, 

Prievidza, zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 822/2021/2.2.2/2/959/2020.  

Dodatkom č. 2 sa dopĺňa majetok v Prílohe č. 1 Zimný štadión: 

- Technické zhodnotenie zimného štadióna – mobilná plocha so samomazným umelým ľadom, v 

celkovej obstarávacej cene 650,00 €.  

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 23. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2: 

- dňa 24. 12. 2021     

 

Na základe kontroly dodatku č. 2 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

7. Uznesenie č. 204/II./2021 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

- rozšírenie koncesného majetku v Prílohe č. 1 ku Koncesnej zmluve uzavretej medzi mestom 

Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13, a to o:  

 Technické zhodnotenie budovy Meštianskeho domu – dodávka a montáž odlučovača tukov, v 

celkovej obstarávacej cene 1 164,49 €.  

 - zúženie koncesného majetku v Prílohe č. 1 ku Koncesnej zmluve uzavretej medzi mestom 

Prievidza a spol. SMMP s.r.o. zo dňa 29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13, a to o:  

 Stavbu so súp. č. 10060 na Košovskej ceste, v celkovej obstarávacej cene 39 267,08 €.  

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

• uznesením bolo schválené rozšírenie a zúženie majetku mesta v správe SMMP s.r.o. na 

základe koncesnej zmluvy. 

• v zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 17 ku Koncesnej zmluve so spol. 

SMMP s.r.o. 
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B. Kontrola plnenia uznesenia 

 Skontrolovaný bol  Dodatok č. 17 ku Koncesionárskej zmluve zo dňa 29. 06. 2016   

uzatvorený dňa 19. 10. 2021 medzi mestom Prievidza ako obstarávateľ a koncesionárom 

SMMP, s.r.o. Prievidza, zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 718//2021.  

 

Dodatkom č. 17 sa mení článok IV. bod 4.2 a Príloha č. 1, ktorá tvorí zoznam nehnuteľného 

majetku:  

- rozširuje o technické zhodnotenie na budovy Meštianskeho domu – dodávka a montáž 

odlučovača tukov, v celkovej obstarávacej cene 1 164,49 €,  

- zúženie o odpredaný majetok -  Stavbu so súp. č. 10060 – Charita – Dom sv. Vincenta/nájom,  

Košovská cesta, v celkovej obstarávacej cene 39 267,08 €.  

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 08. 11. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 17: 

- dňa 09. 11. 2021    

 

 

Na základe kontroly dodatku č. 17 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

8. Uznesenie č. 245/II./2021     

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

poslanecký návrh Ing. Miroslava Žiaka – ponúknuť na predaj obchodný podiel mesta 

Prievidza v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., ostatným vlastníkom spoločnosti. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 Mesto Prievidza odoslalo 13.10.2021 spoločníkom RTV Prievidza (mesto Handlová, mesto 

Bojnice, a Kinet-PD, s.r.o.) korešpodenciu, v ktorej boli informovaní o tom, že mestské 

zastupiteľstvo v Prievidzi neschválilo ponuku na nadobudnutie časti obchodného podielu 

spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., ktorú doručila spoločníkom spoločnosť 

Priamos, a.s. Ďalej boli informovaní o schválenom uznesení MsZ v Prievidzi č. 245/21 – ponuke 

obchodného podielu mesta Prievidza vo výške 12,5 % základného imania spoločnosti RTV 

Prievidza na predaj. Zo spoločníkov na ponuku reagovalo len mesto Bojnice, ktoré mestu 

Prievidza v písomnom stanovisku oznámilo, že tiež na základe schváleného uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Bojniciach ponúka ostatným spoločníkom na odkúpenie obchodný podiel vo 

vlastníctve mesta Bojnice. 
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B. Kontrola plnenia uznesenia 

Mesto Prievidza na základe predmetného uznesenia ponúklo na odpredaj obchodný podiel 

v RTV Prievidza ostatným spoločníkom – Mesto Handlová, Mesto Bojnice a Kinet s.r.o., Diviaky 

nad Nitricou, listom zo dňa 08. 10. 2021. Zo spoločníkov na ponuku reagovalo len mesto  Bojnice, 

ktoré mestu Prievidza v písomnom stanovisku zo dňa 20. 10. 2021 oznámilo, že tiež na základe 

schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ponúka ostatným spoločníkom na 

odkúpenie obchodný podiel vo vlastníctve mesta Bojnice. Mesto Bojnice oznámilo, že nemá 

záujem o odkúpenie podielu mesta Prievidza v spoločnosti RTV Prievidza. 

 

 Kontrolou ponúk na predaj obchodného podielu konštatujem, že uznesenie bolo splnené 

a navrhnuté na vypustenie.   

 

 

9. Uznesenie č. 272/II/21 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) uzatvorenie zmluvy so Slovenskou republikou - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 

Bratislava o prenechaní stavby „Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 1. stavba – MZ v trase budúcej 

I/64“ do dočasného užívania,  

b) uzatvorenie zmluvy so Slovenskou republikou - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 

Bratislava o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií stavby 

„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“ do majetku mesta 

Prievidza. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 Zmluvy o prenechaní stavby do dočasného užívania a o budúcom bezodplatnom odovzdaní 

a prevzatí objektov vyvolaných investícií boli Slovenskou správou ciest podpísané v plnom rozsahu 

pripomienok určených mestom Prievidza a nadobudli účinnosť dňa 15.12.2021. Zmluva 

o prenechaní stavby do dočasného užívania bola z dôvodu vykonávania údržby na existujúcej časti 

obchvatu následne zaslaná aj správcovi miestnych ciest Technickým službám mesta Prievidza s. r. 

o. 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 a) Skontrolovaná bola Zmluva č. o prenechaní stavby do dočasného užívania uzatvorená 

dňa 01. 12. 2021 medzi Slovenská republika - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 

Bratislava ako odovzdávajúcim a preberajúcim mesto Prievidza, ktorá bola zaevidovaná 

v centrálnej evidencii pod č. 770/2021/2.4.3.  

 

Predmet a účel zmluvy:  

- Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 1. stavba – MZ v trase budúcej I/64, 

- odovzdanie objektov vo vlastníctve odovzdávajúceho, vybudovaných na jeho náklady a ich 

prevzatie preberajúcim do správy a údržby preberajúceho za účelom dočasného užívania objektov 

stavby, 

- zmluva sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, 

najneskôr  však v lehote do 31. 12. 2025. 
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Kontrola zverejnenia: 

- dňa 07. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 08. 12. 2021    

 

 b) Skontrolovaná bola Zmluva č. o budúcom bezplatnom odovzdaní a prevzatí objektov 

vyvolaných investícií uzatvorená dňa 01. 12. 2021 medzi Slovenská republika - Slovenská 

správa ciest, Miletičova 19, Bratislava ako budúcim odovzdávajúcim a budúcim preberajúcim 

mesto Prievidza, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 769/2021/2.4.3.  

 

Predmet a účel zmluvy:  

- realizovať stavebné objekty ako investície vyvolané stavbou „Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 

2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“, 

- budúce bezodplatné odovzdanie objektov vyvolaných investícií  budúcim odovzdávajúcim 

budúcemu preberajúcemu a prevzatie týchto objektov budúcim preberajúcim od budúceho 

odovzdávajúceho do správy a údržby a trvalej prevádzky, 

- za účelom uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby objekty slúžili svojmu účelu.   

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 06. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 07. 12. 2021    

 

 

10. Uznesenie č. 273/II./2021    

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

zmenu výšky nájomného od 01.01.2021 a nasledujúce obdobia vo výške 29,00 € za 1 parkovacie 

miesto za rok v rámci Nájomnej zmluvy č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení Dodatkov č. 1 až č. 

4, uzatvorenej medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou Technické služby 

mesta Prievidza, s. r. o., ako nájomcom. Celkové ročné nájomné bude vo výške 42 427,00 €,  

za účelom zabezpečovania výkonu verejnoprospešných služieb na úseku miestnych komunikácií, 

spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone 

samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi 

ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. f) citovaného zákona patrí aj správa miestnych komunikácií, za 

podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 20/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení jej Dodatkov 

č. 1 až č. 4. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

• uznesením bola schválená zmena výšky nájomného za parkovacie miesta v centrálnej mestskej 

parkovacej zóne v rámci nájomnej zmluvy so spol. TSMPD s.r.o. 

• v zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve so spol. 

TSMPD s.r.o. 
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B. Kontrola plnenia uznesenia 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27. 05. 2014 

uzatvorený dňa 26. 10. 2021 medzi mestom Prievidza ako prenajímateľ a nájomcom Technické 

služby mesta Prievidza, s.r.o., Mariánska ulica 17, Prievidza, zaevidovaná v centrálnej 

evidencii pod č. 719/2021.  

Dodatkom č. 5 sa zmluvné strany dohodli na zmene výšky nájomného od 01.01.2021 a 

nasledujúce obdobia vo výške 29,00 € za 1 parkovacie miesto / rok: 

- ročné nájomné za rok 2021 predstavuje sumu vo výške 42 427,00 €, bude uhradená v dvoch 

splátkach a to vo výške 14 620,00 € a 27 807,00 €.    

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 08. 11. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 5: 

- dňa 09. 11. 2021    

 

Na základe vykonanej kontroly dodatku č. 5 a jeho následného zverejnenia konštatujem, 

že podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

11. Uznesenie č. 302/II./2021     

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

doplatenie zmluvného záväzku na strane objednávateľa mesta Prievidza v zmysle článku VI., 

bodov 6.1., 6.2. a 6.3. Zmluvy o vytvorení a použití diela zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej dodatkov 

č. 1. a 2 vo výške zostatku 22 001 € bez uplatnenia postupu (zľavy) v zmysle článku X., bodu 

10.4. Zmluvy o vytvorení a použití diela zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej dodatkov č. 1. a 2 s 

podmienkou, že dodávateľ je povinný protokolárne odovzdať objednávateľovi spolu s celým 

predmetom zmluvy:  

a) v elektronickej verzii náhľadové PDF knihy po stranách, vrátane obálky,  

b) v elektronickej verzii finálny tlačový súbor knihy vo formáte PDF X/1a, vrátane obálky knihy,  

c) v elektronickej verzii kompletné zdrojové dáta - dokument zalomenej knihy v otvorenom 

natívnom súbore programu Adobe Indesign resp. Quark Xpress, alebo v obdobnom programe v 

ktorom bola kniha vytvorená, vrátane všetkých vložených a nalinkovaných zdrojových súborov 

(ako fotografie, vektorové grafiky, grafy, tabuľky a iné…),  

d) v elektronickej verzii všetky hrubé skeny fotografií, obrázkov a dokumentov, vytvorené pre 

prípravu knihy, bez rozdielu, či v knihe boli alebo neboli použité a to v pôvodne naskenovej 

veľkosti.  

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 Podmienky doplatenia zmluvného záväzku na strane objednávateľa mesta Prievidza vo 

vzťahu k autorovi a zhotoviteľovi diela v zmysle článku VI., bodov 6.1., 6.2. a 6.3. Zmluvy 

o vytvorení a použití diela zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej dodatkov č. 1 a 2 boli v časti a), b) a d) 

splnené – elektronická verzia náhľadového PDF knihy po stranách, vrátane obálky, elektronická 
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verzia finálneho tlačového súboru knihy vo formáte PDF vrátane obálky knihy a elektronická 

verzia všetkých hrubých skenov fotografií, obrázkov a dokumentov, vytvorených pre prípravu 

knihy bez rozdielu, či v knihe boli alebo neboli použité a to v pôvodne naskenovanej veľkosti – sa 

nachádza v archíve referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ. Podmienka v zmysle časti c) 

predmetného uznesenia bola vyriešená na základe „splnomocnenia“  autora a zhotoviteľa diela 

vo vzťahu k objednávateľovi, ktoré je súčasťou tohto vyhodnotenia vo forme jeho prílohy. Zmluvný 

záväzok tak, ako bol schválený MsZ, bol vyplatený autorovi a zhotoviteľovi diela po zaslaní 

faktúry č. 20211201 platobným poukazom č. 2021013996 zo dňa 10. 12. 2021.  

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Dňa 01. 07. 2016 bola uzatvorená Zmluva o vytvorení a použití diela medzi mestom Prievidza 

ako objednávateľom a autorom a zhotoviteľom Štúdio HARMONY, s.r.o., Národná 7, Banská 

Bystrica, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 593/2016/OZ/2.5. Táto nebola 

predmetom rokovania MsZ, zabezpečenie prípravy monografie bolo predmetom rokovania MsR 

dňa 18.02.2014. 

 

Predmet zmluvy: 

- vytvoriť dielo „PRIEVIDZA MONOGRAFIA MESTA II. diel“, ktorá spočíva v tvorbe, 

spracovaní, polygrafickej výrobe a vydaní II. dielu publikácie vrátane zabezpečenia predelenia 

ISBN a EAN kódu. 

Cena diela: 

- zmluvné strany sa dohodli na cene diela  vo výške 43 510,00 € bez DPH, spolu s DPH vo výške 

47 861,00 €,  

- za zhotovenie diela uvedeného v čl. 5.1. písm. a) – b) najneskôr do 30. 09. 2016, 

- za zhotovenie diela uvedeného v čl. 5.1. písm. c) – e) najneskôr do 30. 04. 2017, 

- na základe vyúčtovania zhotoviteľa formou faktúry so splatnosťou 30 dní do doručenia hotového 

diela. 

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 19. 07. 2016 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 20. 07. 2016 

 

Dodatkom č. 1 zo dňa 27. 03. 2017 sa mení termín úhrad a to: 

- za zhotovenie diela uvedeného v čl. 5.1. písm. b) najneskôr do 15. 09. 2017, 

- za zhotovenie diela uvedeného v čl. 5.1. písm. c)  najneskôr do 30. 01. 2018, 

- za zhotovenie diela uvedeného v čl. 5.1. písm. d)  najneskôr do 15. 02. 2018, 

- za zhotovenie diela uvedeného v čl. 5.1. písm. e)  najneskôr do 31. 03. 2018. 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 03. 04. 2017 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1: 

- dňa 04. 04. 2017 
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Dodatkom č. 2 zo dňa 23. 03. 2018 sa mení termín úhrad a to: 

- za zhotovenie diela uvedeného v čl. 5.1. písm. e)  najneskôr do 30. 09. 2018, 

- za zhotovenie diela uvedeného v čl. 6.6.3 písm. b)  najneskôr do 30. 09. 2018. 

-  

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 09. 05. 2018 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2: 

- dňa 10. 05. 2018 

 

 Dňa 15. 10, 2021 bolo mestu Prievidza odovzdaných 100 ks  a dňa 16. 11. 2021 20 ks 

publikácii Monografia mesta Prievidza II..   

 Dňa 08. 12. 2021 bola mestu Prievidza doručená Fa č. 20211201 od zhotoviteľa  Štúdio 

HARMONY, s.r.o., za publikáciu „PRIEVIDZA MONOGRAFIA MESTA II. diel“ vo výške 

22 001,00 € s DPH. 

Vykonanou kontrolou v účtovníctve mesta bolo zistené, že faktúra za publikáciu  (doplatok)  vo 

výške 22 001,00 € bola uhradená dňa 15. 12. 2021,  doklad č. 10240, bankový výpis č. 240.  

 

 Autor a zhotoviteľ splnomocnil mesto Prievidza na použitie tlačových (elektronických) 

podkladov monografie Prievidza II v ich záverečnej imprimovanej verzii, ktoré boli použité na 

tlač knihy v jej prvom vydaní v náklade 2000 kusov.     

Kontrolou predložených materiálov vzťahujúcich sa k predmetnému uzneseniu 

konštatujem, že  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

12. Uznesenie č. 312/II./2021     

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku SMMP, s. r. o., - Trafostanice s príslušenstvom – 

evidovanej na LV č. 12009, súp. č. 2645, na parc. č. 7809/6, vrátane technológie trafostanice, 2 ks 

transformátorov, prípojky VN, káblových rozvodov NN a pozemku pod trafostanicou, parc. č. 

7809/6 vo výmere 19 m2, na Ciglianskej ceste za dohodnutú cenu 50.000,00 EUR + DPH. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

Odpredaj majetku v zmysle uznesenia MsZ bol zrealizovaný: 

- uzavretím kúpnej zmluvy dňa 10.12.2021, 

- vlastnícke právo bolo prevedené v prospech SSD dňa 17.12.2021, 

- kúpna cena bola pripísaná na účet SMMP dňa 7.1.2021. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Skontrolovaná  bola   Kúpna  zmluva  zo dňa 10. 12. 2021  uzatvorená  medzi SMMP, s.r.o.,  
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Prievidza  ako predávajúcim a kupujúcim Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, Žilina, ktorá bola zaevidovaná pod č. Z-D-2021-001548-00. 

 

Predmet prevodu: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza 

- elektroenergetické zariadenie – inžinierska stavba na Ciglianskej ceste, 

- prevzatie nehnuteľnosti v zmysle zápisu o odovzdaní a prevzatí elektroenergetického zariadenia 

po majetkovom vysporiadaní bolo začaté dňa 08. 12. 2021 a ukončené dňa 13. 12. 2021. 

 

Kúpna cena: 

- zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 50 000,00 € bez DPH, ktorá bude uhradená 

do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. Z pohľadu DPH a tejto zmluvy je dodanie inžinierskej 

stavby ( stavebnej časti a jej technologickej časti )považované za dodanie nehnuteľného majetku. 

 

Kontrolou výpisu – pohyb na účte bolo zistené, že kúpna cena vo výške 50 000,00 € bola 

uhradená mestom dňa 07. 01. 2022.  

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 10. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy: 

- dňa 11. 12. 2021    

 

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva: 

- č. V 8108/2021 zo dňa 17. 12. 2021,  ktorým rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.    

 

Kontrolou kúpnej zmluvy, jej následného zverejnenia, rozhodnutia o povolení vkladu a 

vykonanej úhrady konštatujem, že podmienky boli zapracované do zmluvy tak, ako ich schválilo 

MsZ a  uznesenie bolo splnené. 

 

13. Uznesenie č. 314/II./2021     

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. 

TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 19, za účelom zariadenia 

záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok:  

 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice, v celkovej obstarávacej cene 1 616 845,54 €,  

  Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice, časť MHD, v celkovej obstarávacej cene 

658 357,64 €,  

  Parkovacie státia, prístupová komunikácia, chodník a vodorovné a zvislé dopravné značenie na 

Ulici Na Karasiny, v celkovej obstarávacej cene 20 101,51 €,  

 Parkovacie státia na Ul. M. Mišíka, v celkovej obstarávacej cene 9 600,00 €,  

 Parkovacie státia na Nábrežnej ulici, v celkovej obstarávacej cene 10 826,90 €,  

 Prístupová komunikácia s dopravným značením k Panorama six-park na Jánošíkovej ulici, v 

celkovej obstarávacej cene 110 903,95 €,  

 Spevnené plochy na Riečnej ulici, v celkovej obstarávacej cene 38 577,85 €.  
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A. Vyhodnotenie uznesenia 

• uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na 

základe komisionárskej zmluvy. 

• v zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve so 

spol. TSMPD s.r.o. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31. 03. 2015 v znení 

jej Dodatkov č. 1 až č. 19  uzatvorený dňa 23. 12. 2021 medzi mestom Prievidza ako komitent 

a komisionárom Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Mariánska ulica č. 17, Prievidza, 

zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 821/2021.  

 V čl. I. Preambula, v bode 1.1 v Prílohe č. 1a), ktorú tvorí Zoznam nehnuteľného majetku 

na účte 021-Stavby, sa dopĺňa majetok:  

- Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice, v celkovej obstarávacej cene 1 616 845,54 €,  

- Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice, časť MHD, v celkovej obstarávacej cene 658 

357,64 €,  

- Parkovacie státia, prístupová komunikácia, chodník a vodorovné a zvislé dopravné značenie na 

Ulici Na Karasiny, v celkovej obstarávacej cene 20 101,51 €,  

- Parkovacie státia na Ul. M. Mišíka, v celkovej obstarávacej cene 9 600,00 €,  

- Parkovacie státia na Nábrežnej ulici, v celkovej obstarávacej cene 10 826,90 €, Prístupová 

komunikácia s dopravným značením k Panorama six-park na Jánošíkovej ulici, v celkovej 

obstarávacej cene 110 903,95 €,  

-  Spevnené plochy na Riečnej ulici, v celkovej obstarávacej cene 38 577,85 €.  

  

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 23. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 20: 

- dňa 24. 12. 2021    

 

Na základe kontroly dodatku č. 20 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

14. Uznesenie č. 315/II./2021     

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. 

TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 20, za účelom zariadenia 

záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení, a to o:  

 Rozšírenie outdoorového ihriska na Dlhej ulici, v celkovej obstarávacej cene 1 073,26€.  

 



23 
 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

• uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na 

základe komisionárskej zmluvy. 

• v zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve so 

spol. TSMPD s.r.o. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 24. 01. 2012 v znení 

jej Dodatkov č. 1 až č. 20  uzatvorený dňa 23. 12. 2021 medzi mestom Prievidza ako komitent 

a komisionárom Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Mariánska ulica č. 17, Prievidza, 

zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 819/2021.  

 V Prílohe č. 1 sa do zoznam nehnuteľného majetku na účte 021-Stavby,  dopĺňa majetok: - 

Outdoorové prvky na cvičenie na Dlhej ulici, v celkovej obstarávacej cene 4 328,86 €, (rozdiel vo 

výške 3 255,56 € doplnený uznesením MsZ č. 202/21 zo dňa 30.08.2021) .  

  

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 23. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 21: 

- dňa 24. 12. 2021    

 

Na základe kontroly dodatku č. 21 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

15. Uznesenie č. 316/II./2021     

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

nájom nehnuteľného majetku:  

rekonštrukcia oplotenia cintorína vo Veľkej Lehôtke, v celkovej obstarávacej cene 11 813, 29 € 

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva a činností 

spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. f) citovaného 

zákona patrí aj správa a údržba obecného cintorína, za podmienok dohodnutých v nájomnej 

zmluve zo dňa 16.12.2020, t. j. ročného nájomného za majetok cintorínov vo výške 1,00 €, na 

dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 
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A. Vyhodnotenie uznesenia 

• uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na 

základe nájomnej zmluvy. 

• v zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľného 

a nehnuteľného majetku so spol. TSMPD s.r.o. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného 

majetku č. 22/20 zo dňa 16. 12. 2020 uzatvorený dňa 23. 12. 2021 medzi mestom Prievidza ako 

prenajímateľ a nájomcom Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Mariánska ulica 17, Prievidza, 

zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 818/2021.  

Dodatkom č. 1 sa dopĺňa majetok: 

- rekonštrukcia oplotenia cintorína vo Veľkej Lehôtke, v celkovej obstarávacej cene 11 813, 29 €. 

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 23. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1: 

- dňa 24. 12. 2021    

 

Na základe kontroly dodatku č. 1 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

16. Uznesenie č. 317/II./2021     

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

nájom nehnuteľného majetku:  

- rozšírenie verejného osvetlenia na Jánošíkovej ulici, v celkovej obstarávacej cene 8 518,44 €,  

- prípojka VO pri objekte Lúky na Ul. A. Mišúta, v celkovej obstarávacej cene 5 995,00 €,  

- prípojka VO chodník na Ul. Š. Baniča, v celkovej obstarávacej cene 7 437,40 €,  

- prípojka VO chodník k MŠ na Ul. M. Gorkého, v celkovej obstarávacej cene 6 498,50 €,  

- prípojka VO na Astrovej ulici, v celkovej obstarávacej cene 6 997,40 €.  

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania výkonu verejnoprospešných služieb na 

úseku verejného osvetlenia, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, medzi základné úlohy mesta 

privýkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 

obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. g) citovaného zákona patrí aj správa a údržba 

verejného osvetlenia,  

za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. 25/20 zo 

dňa 16.12.2020 v znení jej Dodatku č. 1, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia 

vo výške 12,00 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 
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A. Vyhodnotenie uznesenia 

• uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na 

základe nájomnej zmluvy. 

• v zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľného 

a nehnuteľného majetku so spol. TSMPD s.r.o. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 2 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného 

majetku č. 25/20 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 16. 12. 2020 uzatvorený dňa 23. 12. 2021 medzi 

mestom Prievidza ako prenajímateľ a nájomcom Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., 

Mariánska ulica 17, Prievidza, zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 820/2021.  

Dodatkom č. 2 sa dopĺňa majetok: 

- rozšírenie verejného osvetlenia na Jánošíkovej ulici, v celkovej obstarávacej cene 8 518,44 €,  

- prípojka VO pri objekte Lúky na Ul. A. Mišúta, v celkovej obstarávacej cene 5 995,00 €,  

- prípojka VO chodník na Ul. Š. Baniča, v celkovej obstarávacej cene 7 437,40 €,  

- prípojka VO chodník k MŠ na Ul. M. Gorkého, v celkovej obstarávacej cene 6 498,50 €,  

- prípojka VO na Astrovej ulici, v celkovej obstarávacej cene 6 997,40 €.  

 

Kontrola zverejnenia: 

  - dňa 23. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2: 

- dňa 24. 12. 2021    

 

Na základe kontroly dodatku č. 2 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

17. Uznesenie č. 318/II./2021    

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

nájom nehnuteľného majetku:  

- zhodnotenie priestorov budovy kina Baník na Ul. M. R. Štefánika, v celkovej obstarávacej cene 

36 450,82 € pre príspevkovú organizáciu KaSS Prievidza za účelom zabezpečovania najmä 

kultúrnych a spoločenských činností, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa nakoľko v 

zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, medzi základné 

úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o 

potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. h) citovaného zákona patrí aj 

zabezpečovanie kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti, za podmienok 

dohodnutých v Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, t. j. 

ročného nájomného vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku.  
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A. Vyhodnotenie uznesenia 

• uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe rozpočtovej organizácie KaSS 

Prievidza na základe nájomnej zmluvy. 

• v zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve s rozpočtovou 

organizáciou KaSS Prievidza. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 27. 12. 2004 v znení jej 

Dodatkov č. 1 až č. 10   uzatvorený dňa 20. 12. 2020 medzi mestom Prievidza ako prenajímateľ 

a nájomcom Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, zaevidovaný v centrálnej evidencii 

pod č. 810/2021.  

Dodatkom č. 11 sa z dôvodu realizácie technického zhodnotenia zvyšuje obstarávacia cena: 

- kina Baník na Ul. M. R. Štefánika, v celkovej obstarávacej cene 36 450,82 €. 

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 21. 12. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 11: 

- dňa 22. 12. 2021    

 

Na základe vykonanej kontroly dodatku č. 11 a jeho následného zverejnenia 

konštatujem, že podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ 

a  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

18. Uznesenie č. 362/II./2020 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

podľa § 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení Doplnku č. 1 poskytnutie mimoriadnej dotácie z 

rozpočtu mesta na rok 2021 pre BC Prievidza, s.r.o., vo výške 54 916 € na účel krytia nákladov 

spojených s prenájmom športoviska – mestskej športovej haly. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

Na základe žiadosti BC Prievidza, s.r.o. Nábrežná ulica II. Prievidza o dotáciu z rozpočtu 

mesta Prievidza v roku 2021 zo dňa 18.12.2020 bola dňa 29.12.2020 podpísaná s BC Prievidza, 

s.r.o., v zastúpení štatutárom Ing. Petrom Zvarom, Zmluva o   poskytnutí   dotácie z rozpočtu  

mesta  Prievidza  v  roku  2021  s výškou dotácie  54 916 ,- €.  Účelom dotácie je  krytie nákladov 

spojených s prenájmom športoviska v r. 2021 – mestskej športovej haly. Zmluva nadobudla 

účinnosť dňom 30.12.2020 a dotácia bude BC Prievidza, s.r.o. vyplácaná v jedenástich rovnakých 

mesačných splátkach vo výške 4 576,33 € a v dvanástej splátke vo výške 4 576,37 € vždy do 10. 

dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci počas roka 2021. 

 Uznesením MsZ č 95/21 zo dňa 26/04/2021 z PR mesta na rok 2021 a  uzavretím Dodatku 

č.1 zo dňa 18/06/2021 k Zmluve o poskytnutí dotácie, sa celková suma dotácie upravila na 56 
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842,60€, a výška pravidelných mesačných splátok sa upravila na ostávajúcich 8 mesiacov na  

čiastku 4817,16€ s platnosťou od 01/05/2021, s povinnosťou predloženia dokladov k zúčtovaniu 

celkovej výšky dotácie najneskôr do 15.12.2021.  

  BC Prievidza, s. r. o. dňa 15.12.2021 predložila vyúčtovanie v zmysle platnej zmluvy 

a dodržala všetky body stanovené v zmluve a aj v tom čase platnom VZN 8/2019 v znení 

Dodatkov č. 1 až 3. Vyúčtovanie bolo zaúčtované a overené finančným oddelením 20.12.2021 

a účinnosť zmluvy skončila 31.12.2021. Pri administratívnej finančnej kontrole neboli zistené 

žiadne nedostatky.  

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Dňa 29. 12. 2020 bola uzatvorená  Zmluva o   poskytnutí   dotácie z rozpočtu  mesta  

s prijímateľom dotácie BC Prievidza, s.r.o., ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 

981/2020/1.1.  Dotácia bola poskytnutá vo výške 54 916,00 € na  krytie nákladov spojených 

s prenájmom športoviska v r. 2021 – mestskej športovej haly, ktorá bola vyplácaná v jedenástich 

rovnakých mesačných splátkach vo výške 4 576,33 € a v dvanástej splátke vo výške 4 576,37 € 

vždy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci počas roka 2021. Poskytnuté finančné 

prostriedky je prijímateľ dotácie povinný previesť na základe prijatej faktúry v zmysle nájomnej 

zmluvy na bankový účet spoločnosti TSMPD. 

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 29. 12. 2020 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 30. 12. 2020  

 

 Na základe uznesenia MsZ č. 95/21 bol dňa 18. 06. 2021 uzatvorený Dodatok č. 1 k 

Zmluve o  poskytnutí   dotácie z rozpočtu  mesta s prijímateľom dotácie BC Prievidza, s.r.o., 

ktorý bol zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 384/2021/1.1.  Dodatkom bola navýšená  

poskytnutá dotácia a to na sumu výške 56 842,60 € a mesačná splátka bola upravená od 01. 05. 

2021 na čiastku vo výške 4 817,16 €. 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 18. 06. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1: 

- dňa 19. 06. 2021 

 

 Dňa 15. 12. 2021 bola podané pod č. 101236/2021 zúčtovanie poskytnutej dotácie  zmysle 

zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Čl. II. bod 3. a dodatku č. 1.   

č. PP Dátum poskytnutia 

FP 

Úhrada voči 

TSMPD 

Suma v € 

2021000032 08. 01. 2021 11. 01. 2021  4 576,33 

2021001127 09. 02. 2021  15. 02. 2021   4 576,33 

2021002218 03. 03. 2021 29. 03. 2021  4 576,33 

2021003377 08. 04. 2021 02. 06. 2021  4 576,33 

2021004524 24. 06. 2021 25. 06. 2021  4 817,16 
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2021006528 24. 04. 2021 25. 04. 2021  4 817,16 

2021006660 07. 07. 2021 08. 07. 2021  4 817,16 

2021008147 04. 08. 2021 05. 08. 2021  4 817,16 

2021009311 08. 09. 2021 09. 09. 2021  4 817,16 

2021010765 06. 10. 2021 08. 10. 2021  4 817,16 

2021011862 09. 11. 2021 11. 11. 2021  4 817,16 

2021013108 01. 12. 2021 06. 12. 2021  4 817,16 

Spolu dotácia   56 842,60 

 

 Zúčtovanie poskytnutej dotácie polo predložené  dňa 15.12.2021 a zaevidované 

v centrálnej evidencii pod č. 101236/2021.   

Uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, dodatku č. 1 a vykonaných 

úhrad konštatujem, že uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie. 

 

 

Na základe vykonanej kontroly materiálov vzťahujúcich sa k jednotlivým 

uzneseniam  MsZ konštatujem, že zapracovaním podmienok do vyššie uvedených materiálov 

boli  uznesenia splnené. Na základe týchto skutočností odporúča hlavná kontrolórka MsZ 

v Prievidzi prijať materiál č. 7/2022 s pripraveným návrhom na uznesenie.   

 

 

   

 

V Prievidzi dňa  23. 02. 2022 

   

 

 

                                                                                 Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

                                                                                   hlavná kontrolórka mesta 

 

    

 



 
 
 

 

 

  

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Prievidza                                   

dňa 28.02.2022 

Príloha č. 2 k materiálu č. 7/2022 

Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách 
OBDOBIE OD 25.10.2021 DO 27. 02. 2022 

Predkladá a spracovala: Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

                                       hlavná kontrolórka mesta 

 

v Prievidzi, dňa 24.02.2022 
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Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 25.10. 2021 do 27. 02.2022 

 

 

 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách 
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Správa 

o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 25.10. 2021 do 27. 02. 2022 

V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi správu  

o skončených a  rozpracovaných kontrolách za obdobie od 25. 10. 2021 do 27. 02. 2022. 

V uvedenom období bolo skončených 16 kontrol a zostáva rozpracovaných 8 kontrol. 

 Dve kontroly boli vykonané v neziskových organizáciách založených mestom, jedna 

kontrola v rozpočtovej organizácií a trinásť kontrol v mestskom úrade. V troch prípadoch  

(neziskové organizácie a mestský úrad) boli z kontrol vypracované správy s kontrolnými 

zisteniami a v trinástich prípadoch boli z kontrol vypracované správy o výsledku kontroly bez 

kontrolných zistení. 

 

A. SKONČENÉ  KONTROLY 

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu 

mesta Prievidza v roku 2020 z programu 10 - Šport u prijímateľov: 

- Olympijský klub Prievidza 

- Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza 

a z programu 12 - Prostredie pre život   u   prijímateľa: 

- Slovenský rybársky zväz – MO Prievidza  

 

 

Názov kontroly 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií 

z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 z programu 10 – Šport a z programu 

12- Prostredie pre život 

povinná osoba Mestský úrad Prievidza 

kontrolované obdobie rok 2020 

cieľ a predmet kontroly  

• dodržiavanie VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Prievidza v znení Doplnku č. 2 a následne Doplnku č. 3   

  

• dodržiavanie VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta v znení Doplnku č. 1 

• dodržanie zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

• dodržiavanie podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta poskytnutých z programu 10 – Šport a z programu 12 – 

Prostredie pre život 

 

U  prijímateľov  bola vykonaná kontrola : 

➢ dodržiavania postupov pri podávaní žiadosti, prerokovania žiadosti a kompetencie pri 

ich schvaľovaní, 

➢ vyúčtovania dotácie, 

➢ ostatných zmluvne dohodnutých podmienok, 

➢ dodržiavania zákona o štátnej pomoci. 
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 Kontrolou bolo okrem iného preverené dodržiavanie podmienok nasledovných zmlúv : 

- Zmluva registrovaná pod č. 40/2020/1.1  

- Zmluva registrovaná pod č. 453/2020/2.0 

- Zmluva registrovaná pod č. 41/2020/1.1  
 

 

Záver kontroly 

Vykonanou kontrolou: 

 

- dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta    

 poskytnutých z programu 10 – Šport a z programu 12- Prostredie pre život, 

- dodržania VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení  

   Doplnku č. 2 a následne Doplnku č. 3 čiastočne, 

- dodržiavania VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení    

 Doplnku č. 1, 

- dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

   konštatujem, že neboli zistené nedostatky. 

 

 

2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  

a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií   

z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 z programu 13 -  Sociálne služby  u   prijímateľov: 

- Charita – Dom sv. Vincenta, n. o. 

- Spokojnosť – centrum soc. služieb, n. o. 

 

Názov kontroly 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií 

z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 z programu 13- Sociálne služby 

povinná osoba Mestský úrad Prievidza 

kontrolované obdobie rok 2020 

cieľ a predmet kontroly  

• dodržiavanie VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Prievidza v znení Doplnku č. 2 a následne Doplnku č. 3   

  

• dodržiavanie VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta v znení Doplnku č. 1 

• dodržanie zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

• dodržiavanie podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta poskytnutých z programu 13- Sociálne služby 

 

U  prijímateľov  bola vykonaná kontrola : 

➢ dodržiavania postupov pri podávaní žiadosti, prerokovania žiadosti a kompetencie pri 

ich schvaľovaní, 

➢ vyúčtovania dotácie, 

➢ ostatných zmluvne dohodnutých podmienok, 

➢ dodržiavania zákona o štátnej pomoci. 
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 Kontrolou bolo okrem iného preverené dodržiavanie podmienok nasledovných zmlúv : 

- Zmluva registrovaná pod č. 35/2020/2.3.1  

- Zmluva registrovaná pod č. 424/2020/2.0 

 

Záver kontroly 

Vykonanou kontrolou: 

- dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta    

 poskytnutých z programu 13– Sociálne služby, 

- dodržania VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení  

   Doplnku č. 2 a následne Doplnku č. 3 čiastočne, 

- dodržiavania VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení    

 Doplnku č. 1, 

- dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

   konštatujem, že neboli zistené nedostatky. 
 

 

3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov  a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií 

z rozpočtu  mesta Prievidza v roku 2021:  

z programu 9 -  Vzdelávanie  u  prijímateľov: 

- Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o. – 2 dotácie 

- Účelové zariadenie cirkvi – Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux 

a z programu 11 - Kultúra   u  prijímateľov: 

- Art kino Baník, Prievidza 

- K-2000, občianske združenie, Prievidza  

- Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza – mesto – 2 dotácie 
 

 

Názov kontroly 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií 

z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 z programu 9- Vzdelávanie 

a z programu 11- Kultúra 

povinná osoba Mestský úrad Prievidza 

kontrolované obdobie rok 2021 

cieľ a predmet kontroly  

• dodržiavanie VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta v znení Doplnku č. 1 

  

• dodržiavanie VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta v znení Doplnku č. 1, v znení VZN č. 1/2021 „Doplnku č. 2“, v znení 

VZN č. 2/2021 „Doplnku č. 3“ 

• dodržanie zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

• dodržiavanie podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta poskytnutých z programu 9 – Vzdelávanie a z programu 11 

– Kultúra 

 

U  prijímateľov  bola vykonaná kontrola : 



5 
 

➢ dodržiavania postupov pri podávaní žiadosti, prerokovania žiadosti a kompetencie pri 

ich schvaľovaní, 

➢ vyúčtovania dotácie, 

➢ ostatných zmluvne dohodnutých podmienok, 

➢ dodržiavania zákona o štátnej pomoci. 

 

 Kontrolou bolo okrem iného preverené dodržiavanie podmienok nasledovných zmlúv : 

- Zmluva registrovaná pod č. 403/2021/1.1  

- Zmluva registrovaná pod č. 405/2021/1.1 

- Zmluva registrovaná pod č. 428/2021/1.1 

- Zmluva registrovaná pod č. 378/2021/1.1  

- Zmluva registrovaná pod č. 395/2021/1.1  

- Zmluva registrovaná pod č. 412/2021/1.1  

- Zmluva registrovaná pod č. 464/2021/1.1 

 

Záver kontroly 

Vykonanou kontrolou: 

- dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta    

 poskytnutých z programu 9 – Vzdelávanie a z programu 11 – Kultúra, 

- dodržiavania VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení    

 Doplnku č. 1, 

- dodržiavania VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení 

Doplnku č. 1, v znení VZN č. 1/2021 „Doplnku č. 2“, v znení VZN č. 2/2021 „Doplnku č. 3“, 

- dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

   konštatujem, že neboli zistené nedostatky. 

 

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, kontrola zákonnosti, 

dodržiavania interných predpisov mesta a Zariadenia pre seniorov a kontrola plnenia 

ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v súvislosti s tým, či došlo k náprave 

nedostatkov zistených jednotlivými externými kontrolami vykonanými v Zariadení pre 

seniorov Prievidza v roku 2020  

Názov  

kontroly 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, kontrola zákonnosti, 

dodržiavania interných predpisov mesta a Zariadenia pre seniorov a kontrola plnenia 

ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v súvislosti s tým, či došlo 

k náprave nedostatkov zistených jednotlivými externými kontrolami vykonanými 

v Zariadení pre seniorov Prievidza v roku 2020  

 

povinná osoba Zariadenie pre seniorov Prievidza 

cieľ a predmet kontroly • kontrola zákonnosti, dodržiavania interných predpisov mesta a zariadenia pre 

seniorov a ďalších úloh ustanovených osobitnými prepismi so zameraním na 

preverenie dodržiavania zákona o sociálnych službách a všeobecne záväzných 

právnych predpisov pri poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania 

• preverenie, či došlo k náprave nedostatkov zistených jednotlivými externými 

kontrolami vykonanými v roku 2020 

kontrolované obdobie Rok 2020 
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V zmysle § 18f písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

požiadala primátorka mesta dňa 23.11.2020 pod podacím číslom P/1.1/2020/165/93618 

o vykonanie kontroly zákonnosti, dodržiavania interných predpisov mesta a plnenia ďalších 

úloh ustanovených osobitnými predpismi v súvislosti s tým, či došlo k náprave nedostatkov 

zistených jednotlivými externými kontrolami vykonaným v ZpS v roku 2020. 

V súlade s vyššie citovaným ustanovením hlavný kontrolór „ je povinný vykonať 

kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.“ 

Vzhľadom na osobitnú povahu a široký rozsah kontrolnej akcie boli ku kontrole 

v zmysle § 24 zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov prizvané ďalšie osoby s ich súhlasom. 

 

 Vykonaným preverením bolo zistené, že v kontrolovanom subjekte došlo k náprave 

nedostatkov zistenými jednotlivými externými kontrolami.  

 Celkovo bolo subjektom prijatých 76 opatrení vyplývajúcich z 3 vykonaných externých 

kontrol. Na základe kontroly plnenia týchto opatrení možno konštatovať, že zariadenie prijaté 

opatrenia buď úplne splnilo, alebo ich naďalej plní, nakoľko bol u nich uvedený termín trvalý.   

 Zo záverov z vykonanej kontroly vyplynulo odporúčanie  vytvoriť v budúcnosti 

opätovne pracovnú / kontrolnú skupinu zloženú z odborných zamestnancov, ktorá bude 

priebežne kontrolovať a monitorovať stav poskytovania sociálnych služieb a plnenie 

prijatých opatrení v zariadení.  

 

Vykonanou kontrolou: 

zákonnosti, dodržiavania interných predpisov mesta a zariadenia pre seniorov a ďalších úloh 

ustanovených osobitnými prepismi so zameraním na preverenie dodržiavania zákona 

o sociálnych službách a všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní sociálnej 

služby a spôsobe jej vykonávania a preverenia, či došlo k náprave nedostatkov zistených 

jednotlivými externými kontrolami vykonanými v roku 2020 konštatujem, že neboli zistené 

nedostatky a mesto a ZpS splnili resp. v stanovenom termíne plnia všetky prijaté opatrenia na 

nápravu nedostatkov zistených externými kontrolami v roku 2020.  

 

 

5. Kontrola dodržiavania postupov pri nakladaní s verejnými prostriedkami v organizácii        

Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o.      

 
Názov  

kontroly 

Kontrola dodržiavania postupov pri nakladaní s verejnými prostriedkami 

v organizácii Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o.      

povinná osoba Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o.      

cieľ a predmet kontroly • dodržiavanie postupov pri nakladaní s verejnými prostriedkami  

• kontrola pôsobnosti správnej rady a dozornej rady 

•  kontrola vnútorného kontrolného systému organizácie 

kontrolované obdobie Rok 2020 a s ním súvisiace obdobia 
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 V organizácii sa kontrolovalo:  

- dodržiavanie platnej legislatívy a v rámci nej povinné náležitosti zakladacej listiny a štatútu 

organizácie ,  

- orgány organizácie a plnenie ich povinností,  

- plnenie ďalších povinností organizácie,  

- zmluvné vzťahy organizácie,  

- hospodárenie, účtovníctvo a v rámci neho rozpočet organizácie, výnosy, náklady 

a hospodársky výsledok,  

- majetok a vedenie účtovníctva. 

 

Záver kontroly 

Vykonanou kontrolou: 

 dodržiavania postupov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a plnenia povinností 

správnej rady a dozornej rady pri dohliadaní nad činnosťou organizácie a kontrolou vnútorného 

kontrolného systému organizácie konštatujem, že boli zistené nedostatky. 

 

Opis zistených nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 

porušené :  

 

 Kontrolou predloženej dokumentácie zo zasadnutí správnej rady  v roku 2020 a v roku 

2021 bolo zistené, že správna rada za rok 2019 neschválila na svojich zasadnutiach ročnú 

účtovnú závierku, výročnú správu o činnosti a hospodárení a nevykonala rozhodnutie o použití 

zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania do skončenia nasledujúceho 

účtovného obdobia t. j. do konca roka 2020. Uvedenými konaniami bol porušený zákon o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby konkrétne došlo 

k porušeniu § 19 ods. (2) písm. b) a písm. c) tohto zákona. 

   

 Z vecného hľadiska dozorná rada ( revízor) preukázala vykonanie kontroly vedenia 

účtovníctva a preskúmavanie ročných účtovných závierok za rok 2019, a tieto vyjadrenia boli 

predložené aj správnej rade organizácie. V zápisniciach z roku 2020 však nie sú tieto 

skutočnosti uvedené, a tým došlo k porušeniu zákona o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby pre nepreukázanie vykonania všetkých 

obligatórnych povinností vyplývajúcich pre dozorné rady z tohto zákona.  

  

 Ďalšou kontrolou bolo zistené nepreukázanie preskúmania výročnej správy 

a predloženia svojho vyjadrenia správnej rade zo strany dozornej rady (revízora), čím došlo 

k porušeniu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

  

 Zistené bolo aj ďalšie porušenie zákona o neziskových organizáciách, keď správna rada 

uznesením č. 12/2021 ročnú účtovnú závierku za rok 2020 neschválila, ale túto zobrala len na 

vedomie. Správna rada v čase výkonu kontroly nepreukázala rozhodovanie o použití zisku a 

úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania za rok 2020. Vzhľadom k tomu, že lehotu 

na rozhodovanie majú zákonom určenú najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného 

obdobia, t. j. do konca roku 2021, nepovažujem toto konanie v čase vykonania kontroly za 

porušenie. 
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 Kontrolou obsahu výročnej správy za rok 2019 a rok 2020 bolo zistené, že boli 

vypracované v stanovenom termíne, avšak  neobsahujú zákonom predpísané povinné 

náležitosti, a to  ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

a stav a pohyb majetku a záväzkov. Týmto došlo k porušeniu   § 34 ods. (2) písm. b) a písm. f) 

zákona o neziskových organizáciách.  

 Kontrolou registra účtovných závierok Výročné správy | registeruz.sk bolo zistené, že 

výročná správa za rok 2019 bola uložená do verejnej časti registra účtovných závierok dňa 

04.08.2020 t. j. mimo stanoveného termínu.  Takýmto konaním došlo k porušeniu § 33 ods. (4) 

zákona o neziskových organizáciách v zmysle ktorého nezisková organizácia uloží výročnú 

správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla. 

 Ku kontrole boli predložené inventúrne súpisy a zápisy jednotlivých druhov majetku 

k 31.12.2020. Zistené bolo porušenie § 30 ods. (3) zák. o účtovníctve v platnom znení, keď 

inventarizačné zápisy neobsahovali zákonom predpísané náležitosti. 

 Kontrolou vedenia účtovníctva bolo zistené, že organizácia v roku 2020 nevykonávala 

finančnú kontrolu podľa zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v zmysle ktorého finančnú kontrolu vykonáva orgán verejnej 

správy, ktorým je subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie. Podľa zák. 

č. 523/2004 Z. z. je subjektom verejnej správy právnická osoba zapísaná v registri organizácií 

vedenom Štatistickým úradom SR a zaradená vo verejnej správe v súlade s jednotnou 

metodikou platnou pre Európsku komisiu.  Vzhľadom k tomu, že organizácia je orgánom 

verejnej správy a právnickou osobou prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie, sú  v 

zmysle zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov povinný vykonávať finančnú kontrolu.  Konkrétne v § 6 ods. (2) citovaného zákona  je 

za vykonanie finančnej kontroly zodpovedný štatutárny orgán verejnej správy. 

 

Hlavná kontrolórka na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 

odporúča: 

 Dôsledné dodržiavanie povinností uvedených v § 19 ods. (2) písm. b) a písm. c)  zákona 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

 

  Zabezpečiť preukazovanie  vykonania všetkých obligatórnych povinností vyplývajúcich 

pre dozorné rady.  

  

 Dôsledné dodržiavanie § 34 ods. (2) písm. b) a písm. f) a § 33 ods. (4) zákona 

o neziskových organizáciách.  

 Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie § 30 ods. (3) zák. o účtovníctve v platnom znení.  

 Zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

v platnom znení.  

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/annualreport/list
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 Vzhľadom k tomu, že odplata za výkon činností nie je poskytovaná z rozpočtu mesta 

ako dotácia, odporúčam, aby sa tento výnos neoznačoval vo výročných správach a ostatných 

materiáloch  ako „dotácia z rozpočtu mesta“.  

 Ďalej bolo kontrolou účtovania zistené, že o tomto príjme účtuje organizácia na účte 

348- Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy. Vzhľadom k tomu, že na tomto 

účte sa účtuje  priznanie a úhrada dotácií z rozpočtu obce odporúčam mandátnu odplatu – 

službu účtovať ako klasickú tržbu za služby so súvzťažným zápisom 315/649 alebo 602 

vzhľadom na predmet činnosti. 

 

6. Kontrola dodržiavania postupov pri nakladaní s verejnými prostriedkami v organizácii        

Harmónia, n. o.      

 
Názov  

kontroly 

Kontrola dodržiavania postupov pri nakladaní s verejnými prostriedkami 

v organizácii  Harmónia, n. o.  

 

povinná osoba Harmónia, n. o.  

cieľ a predmet kontroly • dodržiavanie postupov pri nakladaní s verejnými prostriedkami  

• kontrola pôsobnosti správnej rady a dozornej rady 

• kontrola vnútorného kontrolného systému organizácie 

kontrolované obdobie Rok 2020 a s ním súvisiace obdobia 

 

V organizácii sa kontrolovalo:  

- dodržiavanie platnej legislatívy a v rámci nej povinné náležitosti zakladacej listiny a štatútu 

organizácie ,  

- orgány organizácie a plnenie ich povinností,  

- plnenie ďalších povinností organizácie,  

- zmluvné vzťahy organizácie,  

- hospodárenie, účtovníctvo a v rámci neho rozpočet organizácie, výnosy, náklady 

a hospodársky výsledok,  

- majetok a vedenie účtovníctva. 

 

Záver kontroly 

Vykonanou kontrolou: 

 dodržiavania postupov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a plnenia povinností 

správnej rady a dozornej rady pri dohliadaní nad činnosťou organizácie a kontrolou vnútorného 

kontrolného systému organizácie konštatujem, že boli zistené nedostatky. 
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Opis zistených nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 

porušené :  

 

 Kontrolou ostatných náležitostí štatútu bol zistený nesúlad uvedený v čl. VI. riaditeľ 

bod 8 so znením § 24 ods. (4) zákona o neziskových organizáciách v zmysle ktorého „ Na 

zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých 

členov správnej rady.“ V štatúte sa uvádza „ Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný 

súhlas všetkých členov správnej rady.“ 

 

 Ďalší nesúlad medzi zákonom o neziskových organizáciách a štatútom bol zistený v čl. 

IX. Hospodárenie neziskovej organizácie bod 3 písm. f) v ktorom sa uvádza, že majetok 

organizácie tvoria pôžičky, úvery. Majetok neziskovej organizácie je vymedzený v § 29 ods. 

(2) zákona o neziskových organizáciách. Tento majetok je taxatívne vymedzený a nepatria do 

neho úvery, pôžičky.  

 

 Správna rada nepostupovala v zmysle § 19 písm. b) zákona č. 213/1997 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, nakoľko v súlade s citovaným ustanovením správna rada „ schvaľuje 

ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení.  

 

 Správna rada nepostupovala v zmysle § 19 písm. c) zákona č. 213/1997 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, nakoľko v súlade s citovaným ustanovením správna rada „ rozhoduje o 

použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia 

nasledujúceho účtovného obdobia.“ 

 

Kontrolou obsahu výročnej správy rok 2020 bolo zistené, že bola vypracovaná 

v stanovenom termíne, avšak  neobsahuje zákonom predpísané povinné náležitosti, a to  ročnú 

účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a stav a pohyb 

majetku a záväzkov. Týmto došlo k porušeniu   § 34 ods. (2) písm. b) a písm. f) zákona 

o neziskových organizáciách.  

 Zistené bolo porušenie  zákonom stanoveného termínu uvedeného v § 32 ods. (3) zák. 

o neziskových organizáciách predložiť rozpočet na schválenie správnej rade neskôr jeden 

mesiac pred začiatkom kalendárneho roka. 

 

 Z vecného hľadiska dozorná rada ( revízor) nepreukázala vykonanie kontroly vedenia 

účtovníctva a preskúmavanie ročných účtovných závierok za rok 2019 a predloženia  

vyjadrenia správnej rade organizácie. V zápisniciach z roku 2020 a z roku 2021 nie sú tieto 

skutočnosti uvedené, a tým došlo k porušeniu zákona o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby pre nepreukázanie vykonania všetkých 

obligatórnych povinností vyplývajúcich pre dozorné rady z tohto zákona.   

  

 Ďalšou kontrolou bolo v jednotlivých rokoch 2020 a 2021 zistené nepreukázanie 

preskúmania výročnej správy a predloženia svojho vyjadrenia správnej rade zo strany dozornej 

rady (revízora), čím došlo k porušeniu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby 

 

 Finančná kontrola bola v roku 2020 vykonávaná uvedením pečiatky na účtovných 

dokladoch. Táto však nebola vykonávaná v súlade s § 7 ods. (3) zák. č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite v platnom znení v zmysle ktorého „ Osoby podľa odseku 2 

vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou 
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operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho 

mena a priezviska.“ 

 

 

Hlavná kontrolórka na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 

odporúča: 

 Zosúladiť štatút organizácie so zákonom o neziskových organizáciách v platnom znení.  

 

Z dôvodu prehľadnosti a preukázateľnosti povinných náležitostí výročnej správy 

v súlade s § 34 ods. (2) zákona o neziskových organizáciách odporúčam vypracovať v budúcom 

kalendárnom roku výročnú správu v  chronologickom slede aj s presným názvom jednotlivých 

bodov v súlade s citovaným ustanovením zákona.         

 Dôsledné dodržiavanie povinností uvedených v § 19 ods. (2) písm. b) zákona o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

 

  Zabezpečiť preukazovanie  vykonania všetkých obligatórnych povinností vyplývajúcich 

pre dozorné rady.  

 

 Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie § 32 ods. (3) zák. o neziskových organizáciách 

predložiť rozpočet na schválenie správnej rade neskôr jeden mesiac pred začiatkom 

kalendárneho roka. 

 

 Dôsledné dodržiavanie § 34 ods. (2) písm. b) a písm. f) zákona o neziskových 

organizáciách.  

 Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie § 25 ods. (5) zákona o neziskových organizáciách.  

 Zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

v platnom znení.  

 Internú Smernicu o výkone finančnej organizácie prepracovať na vlastné podmienky 

organizácie so zapracovaním všetkých povinných náležitostí pri potvrdzovaní na doklade 

súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou.  

 

7. Kontrola dodržiavania postupov pri obsadzovaní voľných pracovných miest v súlade 

s internou smernicou IS-64 

Názov  

kontroly 

Kontrola dodržiavania postupov pri obsadzovaní voľných pracovných miest 

v súlade s internou smernicou IS-64 

povinná osoba Mestský úrad  

cieľ a predmet kontroly •  dodržiavanie postupov pri obsadzovaní voľných pracovných miest 

• preverenie dodržiavania Internej smernice Obsadzovanie voľných  

pracovných miest v rámci mesta Prievidza IS-64 pri obsadzovaní voľných 

pracovných miest v rámci projektu „ Podpora zamestnateľnosti v regióne horná 

Nitra“ a „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“   

kontrolované obdobie Rok 2020 a 2021 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/#paragraf-6.odsek-4
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 Kontrola bola vykonaná na základe podnetu poslanca Bc. Branislava Gigaca. 

Účelom kontroly bolo  dodržiavanie postupov pri menovaní členov výberových komisií 

pri obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci mesta Prievidza.  

 Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie Internej smernice Obsadzovanie voľných 

pracovných miest v rámci mesta Prievidza IS-64 pri obsadzovaní voľných pracovných miest 

v rámci projektu „ Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a „Podpora kapacít 

verejnej správy v okrese Prievidza“ .   

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonalo dňa 25.01.2022 v meste 

Prievidza ako u tretej osoby finančnú kontrolu na mieste žiadosti o platbu výdavkov z projektu 

„ Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Predmetom kontroly boli aj osobné 

výdavky, ktorých súčasťou bola aj kontrola výberových konaní. Externou kontrolou neboli 

zistené nedostatky.  

  

 Vykonanou kontrolou internej smernice v znení jej doplnkov č. 1 až 4 so zohľadnením 

uchádzačov o jednotlivé pracovné pozície pri obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci 

projektu „ Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ bolo zistené, že ju nebolo možné 

aplikovať v praxi pri dodržaní bodu 2.1.1 a bodu 2.4.2 súčasne. Mesto malo preto pred 

vyhlásením jednotlivých výberových konaní a menovaní členov výberových komisií buď 

rozhodnúť, že sa táto interná smernica nevzťahuje na postupy pri obsadzovaní voľných 

pracovných miest v rámci toho projektu ( hlavne pri zmluvných vzťahoch uzatváraných na 

výkon práce mimo pracovného pomeru), alebo malo pružnejšie reagovať a vykonať úpravy 

jednotlivých ustanovení internej smernice tak, aby ju bolo možné aplikovať aj v prípade 

uchádzačov z interného prostredia , aby aj oni mali možnosť sa zúčastniť týchto výberových 

konaní bez obmedzení a prípadnej diskriminácii pri účasti.  

 

 V prípade projektu „ Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ sa v niekoľkých 

prípadoch jednalo  o výberové konania na ktoré sa o pracovné pozície uchádzali zamestnanci 

mesta,  nebolo možné dodržať zo strany mesta pri menovaní členov komisie povinnosti uvedené  

v bode 2.1.1 a v bode 2.4.2 internej smernice IS-64 súčasne. V daných prípadoch interná 

smernica neumožňovala iné spôsoby menovania členov výberových komisií. Na tieto 

skutočnosti mesto neprihliadalo, nakoľko sa jednalo o zmluvné vzťahy uzatvárané na výkon 

práce  mimo pracovného pomeru a tieto nepodliehajú povinnostiam v zmysle zák. č. 552/2003 

Z. z. zákon o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle interných predpisov mesta na takýto 

druh pracovného pomeru vyhlásiť výberové konanie. Táto povinnosť  nejednoznačne vyplynula 

z manuálov riadiaceho orgánu v rámci projektu .  

 

 Tieto výberové konania boli špecifické vzhľadom na svoju povahu t. j. uskutočnili sa pre 

potreby obsadenia voľných pracovných miest k projektu a na tento osobitný prípad ich interná 

smernica neupravovala,  nemohlo mesto splniť všetky predpísané povinnosti z tejto smernice 

v praxi. Na základe odporúčaní odstránilo tento nedostatok tým spôsobom, že  dňa 11.1.2022 

vypracovalo Doplnok č. 5 k IS, kde v bode 2.1.1 s odvolaním na bod 2.4.2 IS-64 upravilo 

postupy pri menovaní členov výberových komisií a ich povinnosti v takýchto špecifických 

prípadoch. V bode 2.1.1 internej smernice bola doplnená možnosť primátora menovať do 

výberovej komisie iné osoby najmä v tých prípadoch, kedy by vymenovaní členovia výberovej 

komisie nespĺňali podmienky uvedené v bode 2.4.2 tejto smernice. Ďalej sa doplnili obmedzenia 

členov výberovej komisie v zmysle ktorých nesmie byť funkčne podriadený uchádzačovi 

v zamestnaní, čím by vznikal konflikt záujmov a bolo by ohrozené slobodné rozhodovanie člena 

výberovej komisie. 



13 
 

 

 Kontrola preukázala, že čestné vyhlásenia členov výberových komisií nespĺňali povinné 

náležitosti v súlade s bodom 2.4.2 IS-64 . 

 

 Kontrolou bolo zistené, že výberová komisia nebola menovaná v súlade s  bodom 2.4.2  

IS- 64, čím došlo k jej porušeniu. Takéto vymenovanie nemalo vplyv na konečný výsledok 

výberového konania. 

 

 Preverením predložených dokladov bolo zistené, že nebola splnená podmienka uvedená 

v bode 2.2.3 internej smernice spočívajúca v tom, že výberové konanie sa nesmie konať skôr 

ako 30 dní po uverejnení oznámenia na webovom sídle.  

 

 

Hlavná kontrolórka na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 

odporúča: 

  

 Dôsledné dodržiavanie postupov pri obsadzovaní voľných pracovných miest v súlade 

s internou smernicou IS- 64 v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi. 

 

 V čestných prehláseniach uvádzať všetky povinné náležitosti v súlade s internou 

smernicou IS-64 v platnom znení.  

 

 Vymenovať komisiu až po otvorení obálok, keď už sú známi uchádzači a dá sa vylúčiť 

ich potenciálny vzťah s jednotlivými členmi komisie.  

 

 Pružnejšie reagovať na zmeny v interných predpisoch mesta vyplývajúcich 

z individuálnych potrieb. 

 

 

B.   ROZPRACOVANÉ  KONTROLY 

 

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

noriem mesta pri použití finančných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely 

2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  a interných 

noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu  mesta Prievidza 

v roku 2021:  

• z programu 11 - Kultúra   prebieha u nasledovných  prijímateľov: 
- K-2000, občianske združenie, Prievidza – 3 dotácie 

- SENIOR VTÁČNIK, o.z., Prievidza 

- Vatel, s.r.o., Bojnice 

- Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, o.z., Prievidza 

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 1, Prievidza 
 

       Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

       hlavná kontrolórka mesta 
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