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

konaného d ňa 21. 2. 2012 
v obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:   14.30 h 
Ukončenie zasadnutia:      15.30 h  
 

Prítomní:             25  poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnili sa: Ing. Martin Bugár, Mgr. art. Anton Bakyta 
   
Ďalej prítomní:     JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.   – zástupca primátorky mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Jana Michaličková – hlavná  kontrolórka mesta 
Ing. Naďa Prilinská  – asistentka prednostu MsÚ  

   JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru  
   Ing. Lýdia Ondrejková – vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu  
                                                            
                                   –  ďalej podľa prezenčnej listiny  

 
K bodu 1) 

„Otvorenie“ 
     JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, otvoril a privítal na 
rokovaní Mestského zastupiteľstva v  Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných 
poslancov, zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu, 
novinárskej obce a obyvateľov mesta.  Ospravedlnil JUDr. Katarínu Macháčkovú, primátorku 
mesta, z neprítomnosti a ujal sa vedenia rokovania  MsZ.  
 
Na MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu rokovania. 
Na začiatku rokovania bolo prítomných  23 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím bolo 
zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca 
primátorky mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Jana Michaličková – 
hlavná kontrolórka mesta.  
 
Zástupca primátorky mesta menoval overovateľov zápisnice z MsZ: Juraja Ohradzanského 
a Ing. Richarda Takáča. 
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. upozornil, že v obradnej miestnosti nie je možné inštalovať  
technické hlasovacie zariadenie, a preto poslanci hlasujú verejne zdvihnutím ruky za použitia 
hlasovacieho lístka zvolenej farby, označeným menom poslanca a číslom uznesenia: 
- pri hlasovaní „za“ zdvihnutím zeleného hlasovacieho lístka, 
- pri hlasovaní „proti“ zdvihnutím červeného hlasovacieho lístka, 
- pri „zdržaní sa hlasovania“ zdvihnutím oranžového hlasovacieho lístka. 
Prostredníctvom skrutátorov bola zabezpečená presná evidencia hlasovania poslancov o 
každom prijatom uznesení. Po každom hlasovaní sa hlasovacie lístky odovzdali osobe 
poverenej sčítaním hlasov. 
Zástupca primátorky mesta určil za skrutátorky zamestnankyne MsÚ:  Janettu Mikulkovú 
a Zuzanu Horváthovú, za osobu poverenú sčítaním hlasov určil: Ing. Naďu Prilinskú. 
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Keďže sa MsZ konalo v priestoroch bez technického hlasovacieho zariadenia, predložil 
zástupca primátorky mesta  návrh na zvolenie mandátovej komisie. 

MsZ uznesením č. 22/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie mandátovej 
komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Gabriel Čauder – člen, Marcel Dobrovodský – 
člen. 
Hlasovanie: 24 poslancov za.  
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. predložil návrh na zloženie návrhovej komisie. 
MsZ uznesením č. 23/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie: 
Ing. Petra Kobetičová – predsedníčka, MUDr. Silvia Hrnková –  členka, Ing. Jozef Polerecký 
– člen. 
Hlasovanie: 24 poslancov za.  

Zástupca primátorky  konštatoval, že návrh programu poslanci obdržali v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 
1) O t v o r e n i e  
2) Návrh stanov a zakladateľskej zmluvy oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej 

Nitre 
3)   Z á v e r 
 
Zástupca primátorky mesta predložil návrh na schválenie programu MsZ. K programu 
rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 24/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 
 

K bodu 2) 
„Návrh stanov a zakladate ľskej zmluvy oblastnej organizácie cestovného ruchu 

na hornej Nitre“ 
 

Návrh stanov a zakladateľskej zmluvy oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej 
Nitre (ďalej len OOCR) predložila Ing. Lýdia Ondrejková, vedúca ref. obchodu a cestovného 
ruchu a zároveň členka prípravného výboru založenia OOCR. 
Ing. Lýdia Ondrejková uviedla, že nakoľko valné zhromaždenie sa uskutoční 23. 2. 2012,  
muselo byť zvolané MsZ v Prievidzi, aby v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 6/12 
prerokovalo MsZ stanovy a návrh zakladateľskej zmluvy OOCR. Ing. Lýdia Ondrejková 
informovala o zakladajúcich členoch. Zakladajúcimi členmi je 16 subjektov z toho 8 miest 
a obcí a to: Bojnice, Prievidza, Sebedražie, Lehota pod Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Opatovce nad Nitrou, Koš a Šútovce. 
Informovala o návrhoch na názov OOCR.  Navrhnuté boli tri alternatívy a to: � Región 
HORNÁ NITRA, � HORNÁ NITRA � BOJNICE, � BOJNICE � HORNÁ NITRA. 
PaedDr. Eleonóra Porubcová,  Michal Dobiaš, Roman Hlaváč podporili návrh, aby v názve 
organizácie  bolo mesto Bojnice, nakoľko toto mesto je v regióne „ťahačom“ cestovného 
ruchu.  Do diskusie sa zapájali viacerí poslanci.   
Poslanec Roman Hlaváč podal poslanecký návrh na rozšírenie návrhu názvov oblastnej 
organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre o názov Región HORNÁ NITRA � BOJNICE. 
MsZ uznesením č. 25/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo rozšírenie návrhov o názov:  
Región HORNÁ NITRA � BOJNICE. 
Hlasovanie: 24 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 
MsZ uznesením č.26/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučilo primátorke mesta 
hlasovať na valnom zhromaždení oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre za 
názov oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre: Región HORNÁ NITRA � 
BOJNICE. 
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Hlasovanie: 23 poslancov za, 2 proti. 
 
Ing. Lýdia Ondrejková na otázky o členských príspevkoch uviedla, že presná výška nebude 
definovaná v stanovách, nakoľko výška sa bude schvaľovať každoročne v decembri 
príslušného roku.  Mesto Prievidza pre rok 2012 by malo platiť členský príspevok vo výške 
1000,00 €.  Ďalej uviedla, že prostriedky organizácie sú účelovo viazané na cestovný ruch. 
 
Uznesením č. 27/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ zobralo na vedomie návrh 
zakladateľskej zmluvy a návrh stanov OOCR. Predmetným uznesením MsZ odporučilo  
primátorke mesta Prievidza zúčastniť sa ustanovujúceho valného zhromaždenia OOCR a 
podpísať zakladateľskú zmluvu OOCR. Ďalej MsZ odporučilo primátorke mesta hlasovať za 
prijatie stanov OOCR v predloženom znení, prípadne so zmenami schválenými na 
ustanovujúcom valnom zhromaždení OOCR. 
Hlasovanie: 24 poslancov za.  

 
K bodu 3) 
„Záver“ 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, poďakoval prítomným za 
aktívnu účasť a prácu na rokovaní MsZ a vyhlásil zasadnutie za ukončené.  

 

P r i p o m i e n k y   o v e r o v a t e ľ o v   z á p i s n i c e : 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                    .............................................                  
       Juraj Ohradzanský                      Ing. Richard Takáč 
            overovateľ I.                                                                           overovateľ II. 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                   JUDr. Katarína Macháčková 
           prednosta MsÚ                                                                primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
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