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Zápisnica 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 28. 04. 2022 formou videokonferencie 

 

Začiatok zasadnutia: 10.00  h 

Ukončenie zasadnutia: 10.40  h  

 

Prítomní poslanci:   16 poslancov (podľa prílohy – účasť poslancov) 

 

Neprítomní poslanci:  

Michal Dobiaš, MDDr. Veronika Drábiková, Bc. Branislav Gigac, František Krško, 

Mgr. Libor Mokrý,  MUDr. Peter Oulehle, Katarína Vráblová,  Ing. Richard Takáč,  

Ing. Miroslav Žiak 

 

Ďalší účastníci rokovania: 

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová  –  hlavná kontrolórka mesta 

JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie 

Mgr. Ivan Benca – vedúci referátu pre projekty a investície 

 

Zamestnanci mesta zabezpečujúci servis rokovania formou videokonferencie: 

Ing. Naďa Prilinská – vedúca kancelárie prednostu MsÚ 

Ing. Daniela Mendelová – referentka kancelárie prednostu MsÚ 

Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky  

Ing. Ľuboš Belanec – referent informatiky 

Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kancelárie primátorky 

 

Rokovanie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie bolo streamované na-

živo, na portáli YouTube, na kanáli Mesto Prievidza 

https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza. 

 

K bodu 1) 

„Otvorenie“ 

 Ing. Ľuboš Jelačič, zástupca primátorky mesta, otvoril a privítal na rokovaní 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ, zamestnancov 

mesta a obyvateľov sledujúcich živé vysielanie rokovania. V úvode ospravedlnil pri-

mátorku mesta z neprítomnosti na rokovaní.  Rokovanie MsZ sa konalo formou vi-

deokonferencie.  

 

Na začiatku bolo účastných 16 poslancov, teda zasadnutie bolo uznášania 

a rokovania schopné.  

Ing. Ľuboš Jelačič menoval overovateľov zápisnice Katarínu Čičmancovú a PaedDr. 

Kvetoslavu Ďurčovú. 

https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza
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Za skrutátorky určil zamestnankyne mesta:  Ing. Naďu Prilinskú a Ing. Danielu Men-

delovú. 

Spravodajcu MsR vykonávala Helena Dadíková.  

 

Keďže pri videokonferencii nebolo možné použiť na účel zaznamenania hlasovania 

poslancov technické hlasovacie zariadenie, poslanci hlasovali zdvihnutím ruky za 

použitia hlasovacieho hárka zvolenej farby s individuálnym číselným označením. Po-

slankyňa PaedDr. Kvetoslava Ďurčová a PaedDr. Eleonóra Porubcová hlasovali 

zdvihnutím ruky, ohlásením mena, čísla a vyjadrením hlasovania. K požadovanému 

spôsobu hlasovania  nemali poslanci výhrady.  

 

Do návrhovej komisie odporučil predsedajúci zvoliť poslancov: Ing. Branislava Bucá-

ka  – za predsedu, Helenu Dadíkovú – za členku a JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD.   

– za člena.  

MsZ uznesením č. 96/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zloženie návrhovej 

komisie. 

Prezentácia: 15 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 15 poslancov za 

 

Ing. Ľuboš Jelačič, zástupca primátorky mesta,   konštatoval, že návrh programu ob-

držali poslanci  v pozvánkach. 

 

Návrh programu: 

 

1) Otvorenie 

2) Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Zariadenie na spracovanie bio-

logicky rozložiteľného odpadu v meste Prievidza“ a návrh na zmenu uznesení 

MsZ v Prievidzi týkajúcich sa projektov revitalizácie vnútroblokov v Prievidzi 

3) Návrh kandidátov na voľbu prísediacich k Okresnému súdu Prievidza pre vo-

lebné obdobie 2022 - 2026 

4) Záver   

 

K návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, ani návrhy.  

 

MsZ uznesením č. 97/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 04.2022. 

Prezentácia: 15 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 15 poslancov za  

 

K bodu 2) 

Informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zariadenie na spracovanie bio-

logicky rozložiteľného odpadu v meste Prievidza“ a návrh na zmenu uznesení MsZ 

v Prievidzi týkajúcich sa projektov revitalizácie vnútroblokov v Prievidzi predložil Mgr. 

Ivan Benca, vedúci ref. pre projekty a investície.  
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Mgr. Ivan Benca uviedol, že cieľom projektu „Zariadenie na spracovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu v meste Prievidza“ je zvýšiť kapacitu zberného dvora v zbere 

a spracovaní BRKO. Projekt rieši vybudovanie objektu prístrešku s potrebným vyba-

vením a zázemím v zbernom dvore, ktorý doplní jeho možnosti a kapacitu v oblasti 

kompostovania. Projektová dokumentácia sa skladá: zo stavebného objektu SO 01 

Plocha pre spracovanie BRKO, na ktorej bude umiestnený prevádzkový súbor PS 01 

Linka na spracovanie kuchynského BRKO. Celkové oprávnené výdavky projektu 

1 225 838,30 €. 

MsZ uznesením č. 98/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projek-

tu s názvom: „Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského od-

padu v meste Prievidza“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov, kofinancova-

nie projektu vo výške 61 291,92 €,  t. j. 5% z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt, financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

Prezentácia: 16 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 16 poslancov za  

 

Mgr. Ivan Benca informoval, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infor-

matizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program 

vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu 

zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk.  

Mesto Prievidza pripravilo v rámci prvého kola predkladania žiadostí o NFP tri projek-

ty:  Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi, Revitalizácia vnútrobloku 

na Baníckej ulici v Prievidzi a Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice 

v Prievidzi. 

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je splnenie podmienky finančnej spôsobi-

losti žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Mesto Prievidza predložilo ako prílohu 

k žiadostiam o NFP výpisy uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 

40/22,64/22,65/22, ktorými deklarovalo splnenie podmienky kofinancovania predlo-

žených projektov. Predpísané znenie uznesenia mestského zastupiteľstva o spolufi-

nancovaní projektu nebolo vo vyhlásenej výzve ani v metodických dokumentoch bliž-

šie špecifikované. 

Po odoslaní žiadostí o NFP k trom horeuvedeným projektom však Riadiaci orgán vy-

dal usmernenie so znením návrhu uznesenia, ktorým žiadateľ splní podmienku fi-

nančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Mgr. Ivan Benca dodal, 

že je potrebné zosúladiť znenie uznesení mestského zastupiteľstva s metodickým 

usmernením RO. Z uvedeného dôvodu predložil Mgr. Ivan Benca návrh na zrušenie  

uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo: 40/22 zo dňa 28.2.2022, 64/22 

zo dňa 28.3.2022, 65/22 zo dňa 28.3.2022 a návrh na prijatie nových uznesení, ktoré 

budú korešpondovať s aktuálnym usmernením Riadiaceho orgánu pre OP IROP. 

Celkové oprávnené výdavky projektu, požadovaná výška NFP a výška spolufinanco-

vania žiadateľom zostáva nezmenená.  

MsZ uznesením č. 99/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi, číslo 40/22 zo dňa 28.2.2022, číslo 64/22 zo dňa 

28.3.2022, číslo 65/22 zo dňa 28.3.2022. 
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Prezentácia: 16 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 16 poslancov za 

 

MsZ uznesením č. 100/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie 

ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v 

Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87- Podpora zelenej 

infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk“, ktorého ciele sú v súlade s platným 

Územným plánom mesta Prievidza a platným Programom rozvoja mesta Prievidza, 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, za-

bezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 27 553,51 Eur, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdav-

kov z rozpočtu mesta Prievidza. 

Prezentácia: 16 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 16 poslancov za 

 

MsZ uznesením č. 101/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  predloženie 

ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v 

Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021- 87- Podpora zelenej 

infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk“, ktorého ciele sú v súlade s platným 

Územným plánom mesta Prievidza a platným Programom rozvoja mesta Prievidza,  

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  za-

bezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 39 475,73 Eur,  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdav-

kov z rozpočtu mesta Prievidza. 

Prezentácia: 14 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 14 poslancov za  

 

MsZ uznesením č. 102/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie 

ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice 

v Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73- 2021-87- Podpora zelenej 

infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk“, ktorého ciele sú v súlade s platným 

Územným plánom mesta Prievidza a platným Programom rozvoja mesta Prievidza,  

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  za-

bezpečenie finančných  prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 45 912,24 Eur, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdav-

kov z rozpočtu mesta Prievidza. 

Prezentácia: 16 prítomných poslancov 

Hlasovanie: 16 poslancov za  

 

K bodu 3) 

Návrh kandidátov na voľbu prísediacich k Okresnému súdu Prievidza pre vo-

lebné obdobie 2022 – 2026 predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 



 

 

Strana 5 z 6 

 

JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že Okresný súd Prievidza listom zo dňa 22.02.2022 požia-

dal mesto Prievidza o súčinnosť pri voľbe prísediacich Okresného súdu Prievidza pre 

volebné obdobie rokov 2022-2026, s vybavením žiadosti v termíne do 30.04.2022.  

Predpoklady na voľbu prísediaceho upravuje § 139 a postup pri navrhovaní kandidáta a 

voľbe prísediaceho upravuje § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich. 

Návrh kandidátov predkladá primátorka mesta.  JUDr. Róbert Pietrik informoval, že mes-

to oslovilo všetkých poslancov MsZ, aj ďalšie inštitúcie, aby predložili návrhy kandidátov.  

Z radov poslancov prejavila záujem len poslankyňa JUDr. Petra Hajšelová.  Dodatočne 

pred rokovaním MsZ boli primátorkou mesta doplnení ďalší dvaja kandidáti PhDr. Dárius 

Štrba a Martina Šmelková. Helena Dadíková sa pýtala, čím sa zaoberá pani Šmelková. 

JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že ide o administratívneho  pracovníka CVČ.   Ing. Ľuboš 

Jelačič uviedol, že mal informáciu ešte o záujme pani Zelkovej.  JUDr. Róbert Pietrik 

uviedol, že pani primátorka na rokovanie doplnila len p. Štrbu a p. Šmelkovú. PaedDr. 

Eleonóra Porubcová konštatovala, že schválenie troch kandidátov ako prísediacich na 

Okresný súd Prievidza  je nízky počet. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že kandidátov na 

prísediacich dáva každá jedna obec, nie len mesto. 

MsZ uznesením č. 103/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zvolenie prísedia-

cich k Okresnému súdu Prievidza na volebné obdobie rokov 2022 – 2026:  JUDr. 

Petra Hajšelová, PhDr. Dárius Štrba a Martina Šmelková. 

Prezentácia: 15 prítomných poslancov  

Hlasovanie: 15 poslancov za  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľuboš Jelačič, zástupca primátorky mesta, poďakoval prítomných za ak-

tívnu účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.  
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Zápisnica  

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 28. 04. 2022 formou videokonferencie 

 

Pripomienky overovateľov zápisnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ................................................    .................................................. 

       Katarína Čičmancová        PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 

                overovateľ I.                  overovateľ II.  

 

 

 

            ................................................    .................................................. 

                  MVDr. Norbert Turanovič                JUDr. Katarína Macháčková 

  prednosta MsÚ                                     primátorka mesta 

 

 

 

          ................................................. 

                      Ing. Ľuboš Jelačič 

                predsedajúci 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prievidza  29. 4. 2022 


