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Zoznam uznesení 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  25. 01. 2011 
od  1 do 31 

 
1. Zloženie návrhovej komisie 
2. Program MsZ na deň 25. 1. 2011 
3. Dodatok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov  od zákonných 

zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, 
školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti,  ŠJ pri MŠ a ZŠ 

4. VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza 

5. VZN mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho referenda 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2011 
7. Zmena uzn. MsZ č. 346/10, ktorým boli zriadené stále komisie MsZ 
8. Doplnenie člena do komisie finančnej a majetkovej 
9. Doplnenie člena do komisie dopravy, výstavby, územného plánu a živ. prostredia 
10.  Zrušenie uzn. MsZ č. 351/10 o určení členov komisie školstva, kultúry a športu 
11. Zloženie komisie školstva a kultúry 
12. Zloženie komisie športu 
13. Zmena v členstve komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít 
14. IS č. 22 -  Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi 
15. IS č. 54 – Rokovací poriadok MsR v Prievidzi 
16. Zmena uzn. MsZ č. 374/10, ktorým MsZ schválilo plat zástupkyni primátorky mesta 
17. Zmena uzn. MsZ č. 373/10, ktorým MsZ schválilo plat primátorky mesta 
18. Informácia o výške úverovej angažovanosti mesta Prievidza 
19. Informácia o možnosti výstavby štyroch nájomných bytových domov 
20. Vyhlásenie súťaže: Výtvarno-priestorové riešenie fontány na Námestí slobody 

v Prievidzi 
21. Informácia o príprave výstavby parkovacích plôch na Ul. M. Rázusa v Prievidzi 
22. Zloženie krízového štábu 
23. Zloženie komisie na posúdenie existujúcich zmluvných vzťahov  
24. Schválenie zástupcu mesta v predstavenstve PTH, a.s., Prievidza 
25. Oprava uzn. MsZ č. 368/10 – zástupca mesta v BIC –TI Prievidza 
26. Oprava uzn. MsZ č. 370/10 – voľba členov Správnej rady n. o. TIK Prievidza 
27. Zmena uzn. MsZ  č. 371/10 – delegovanie zástupcu mesta do RŠ ZŠ Ul. P. 

Dobšinského 
28. Žiadosť Vladimíra Ščasného o prenájom predajného stánku na Námestí slobody 

v Prievidzi 
29. Zloženie mandátovej komisie 
30. Zloženie volebnej komisie 
31. Vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Prievidzi 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  25. 01. 2011 
od  1 do 31 

 
číslo: 1/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  
Ing. Branislav Bucák -  predseda, Katarína Čičmancová -  členka, Gabriel Čauder –   
člen; 

II. schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Branislav Bucák -  predseda, Katarína Čičmancová - členka, Gabriel Čauder –   
člen. 

 
číslo: 2/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 25. 1. 2011; 
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 25.1. 2011. 
 

číslo: 3 /11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, 
ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti,  ŠJ 
pri MŠ a ZŠ;  

II.  schvaľuje 
Dodatok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, 
školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti,  ŠJ pri MŠ a ZŠ. 

 
číslo: 4/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

Návrh VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta 
Prievidza pre rok 2011, 

II. schvaľuje 
VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza 
pre rok 2011 s pripomienkou:  v § 6 bod 2 sa nahrádza slovo „prijatej“ slovom 
„použitej“. 
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číslo: 5/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

Návrh VZN mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho referenda, 
II. schvaľuje 

v súlade s § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov VZN mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho 
referenda. 

 
číslo:  6/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2011; 

II. schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2011. 

 
číslo: 7/11  
Mestské zastupiteľstvo  
I.  berie na vedomie 

návrh primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ č. 346/2010, ktorým bolo 
zriadených 7 stálych komisií MsZ; 

II.  schvaľuje  
 zmenu uznesenia MsZ č. 346/2010 takto: 
- počet 7 stálych komisií  sa mení na počet 8 stálych komisií, 
- v bode 1. finančná a majetková komisia sa mení počet členov „7 členná vrátane 
predsedu (4 poslanci a 3 neposlanci)“ na „8 členná vrátane predsedu (5 poslanci a 3 
neposlanci)“, 
- v bode 3.  komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia sa 
mení počet: „9 členná vrátane predsedu (4 poslanci a 5 neposlanci)“ na „ 10 členná 
vrátane predsedu (5 poslanci  a 5 neposlanci)“, 
- v bode 4. sa mení pôvodný názov komisie školstva, kultúry a športu na komisiu 
školstva a kultúry – 7 členná vrátane predsedu (5 poslancov a 2 neposlanci), 
- dopĺňa sa bod 8. komisia športu -  11 členná vrátane predsedu (6 poslancov a 5 
neposlanci).  

 
číslo: 8/11 
Mestské zastupiteľstvo  
I.  berie na vedomie 
    návrh primátorky mesta 
    na zvolenie  Kataríny Čičmancovej za členku komisie finančnej a majetkovej, 
II.  volí  

Katarínu Čičmancovú za členku komisie finančnej a majetkovej.    
 
číslo:  9/11 
Mestské zastupiteľstvo  
I.  berie na vedomie 
    návrh primátorky mesta 

na zvolenie MUDr. Gabriela Šimku, MPH za člena  komisie dopravy, výstavby, 
územného plánu a životného prostredia,   

II.  volí  
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MUDr. Gabriela Šimku, MPH za člena komisie dopravy, výstavby, územného plánu    
a životného prostredia.     

            
   
číslo: 10/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 351/2010 zo dňa 21. 12. 2010 o určení členov 
komisie školstva, kultúry a športu, 

II. ruší 
uznesenie MsZ č. 351/2010 zo dňa 21. 12. 2010 o určení členov komisie školstva, 
kultúry a športu. 

 
číslo: 11/11 
Mestské zastupiteľstvo   
I.  berie na vedomie 
    návrh primátorky mesta   
    a) na predsedu komisie školstva a kultúry – Helenu Dadíkovú,  
    b) na 4 členov  komisie školstva a kultúry z radov poslancov  – 
           Gabriela Čaudera, Mgr. art.  Antona Bakytu, PaedDr. Eleonóru Porubcovú         
       a Mgr. Ľubomíra Vidu,   

  c) na 2 členov komisie školstva a kultúry z radov neposlancov – 
        Mgr. Annu Aradyovú a Mgr. Ľudmilu Húskovú,          
  d) na zapisovateľku komisie školstva a kultúry –  Mgr. Oľgu Ďurčenkovú; 

II.  volí    
     a) predsedu komisie školstva a kultúry –  Helenu Dadíkovú, 
     b) 4 členov komisie školstva a  kultúry z radov poslancov – 

Gabriela Čaudera, Mgr. art.  Antona Bakytu, PaedDr. Eleonóru Porubcovú   
          a Mgr. Ľubomíra Vidu, 

c) 2 členov komisie školstva a kultúry z radov neposlancov             
     Mgr. Annu Aradyovú a Mgr. Ľudmilu Húskovú,          
d) zapisovateľku komisie školstva a kultúry –  Mgr. Oľgu  Ďurčenkovú. 

             
číslo: 12/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 
    návrh primátorky mesta   
    a) na predsedu komisie športu – Ing. Branislava Bucáka,   
    b) na 5 členov  komisie športu z radov poslancov:  MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD., 

Marcela Dobrovodského, Mgr. Pavla Takáča, Ing. Richarda Takáča,                 
Mgr.  Ľubomíra Vidu, 

 c) na 5 členov komisie športu z radov neposlancov – Jozefa Dadíka, Róberta 
Frimmela, Ing. Petra Hupku,  Ing. Daniela Mačuhu a Ivana Vaňa,   

   d) na zapisovateľku komisie športu –  Renátu Petrášovú; 
II.  volí   
    a) predsedu komisie športu – Ing. Branislava Bucáka, 
     b) 5 členov komisie športu z radov poslancov – MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD., 

Marcela Dobrovodského, Mgr. Pavla Takáča, Ing. Richarda Takáča,                        
Mgr.   Ľubomíra Vidu, 

 c) 5 členov komisie športu z radov neposlancov – Jozefa Dadíka, Róberta Frimmela, 
           Ing. Petra Hupku,  Ing. Daniela Mačuhu a Ivana Vaňa,  
    d) na zapisovateľku komisie športu  –  Renátu Petrášovú.  



                           UZNESENIA MESTSKÉHO 

          ZASTUPITEĽSTVA 
 

5 
 

 
 
číslo: 13/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) informáciu o vzdaní sa Antona Budinského z členstva v komisii regionálneho 
rozvoja a podnikateľských aktivít, 

b) návrh primátorky mesta na zvolenie Jána Pšenáka za člena komisie regionálneho 
rozvoja a podnikateľských aktivít; 

II. volí 
Jána Pšenáka  za člena komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít. 

 
číslo: 14/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu Internej smernice č. 22 – Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi, 

II. schvaľuje 
Internú smernicu č. 22 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi s pripomienkami: 
- do čl. V. bod 7 sa za slovo „stanovisko“ dopĺňa text „s odôvodnením“ 
- v čl. I. v bode 4 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom:  
       „MsZ, vychádzajúc z miestnych podmienok a potrieb, vytvorilo 8 stálych komisií: 

• finančnú a majetkovú komisiu; 
• komisiu regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít; 
• komisiu dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia; 
• komisiu  školstva a kultúry; 
• komisiu daní, poplatkov, obchodu, služieb a verejného poriadku; 
• komisiu starostlivosti o obyvateľov; 
• komisiu mládeže a voľnočasových aktivít; 
• komisiu športu.“ 

 
číslo: 15/11 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

návrh Internej smernice č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi, 
II. schvaľuje 

Internú smernicu č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi s pripomienkou: 
do čl. V bod 7 sa dopĺňa veta: „Ostatné materiály sa predkladajú na prerokovanie 
vecne príslušným komisiám.“ 

 
číslo: 16/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh zástupkyne primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ č. 374/2010 zo dňa               
21.12.2010, ktorým schválilo MsZ plat zástupkyni primátorky mesta s tým, že zo               
znenia uznesenia sa vypustí druhá časť textu v zátvorke:  
(... a odmeny podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení     

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení); 
II. schvaľuje  
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zmenu uznesenia MsZ č. 374/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým schválilo MsZ plat 
zástupkyni primátorky mesta  s tým, že  zo znenia  uznesenia sa vypustí druhá časť 
textu v zátvorke:  
(... a odmeny podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení   
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení). 

 
číslo: 17/11 
Mestské zastupiteľstvo  
I.  berie na vedomie 

návrh zástupkyne primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ  č. 373/2010 zo dňa 
21.12.2010, ktorým MsZ schválilo  plat primátorky mesta s tým, že zo znenia              
uznesenia sa vypustí text súvisiaci s mesačným vyplácaním odmeny; 

II.  schvaľuje 
            zmenu  uznesenia  MsZ č. 373/2010 takto: 
       zo znenia uznesenia sa vypúšťa text za poslednou odrážkou:  

 „odmenu podľa § 5 odst.1 vo výške 50 % zo súčtu platu podľa § 3 a § 4 ods.1 a 2 
vyplácanú mesačne“. 

 
číslo: 18/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

informáciu o výške úverovej angažovanosti mesta Prievidza. 
 

číslo:  19/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
                a)    informáciu o možnosti výstavby štyroch nájomných bytových domov mestom  
                       Prievidza v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica I. etapa, v k. ú. Prievidza, z  
                       prostriedkov dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja     
                       SR do výšky 20% oprávnených nákladov a pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja  
                       bývania  do výšky 80 % oprávnených nákladov, 

b) informáciu o vplyve pôžičky zo ŠFRB na celkový dlh mesta (§ 17 ods. 8 
zákona č. 583/04 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – do 
celkového dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého ŠFRB na 
výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada 
je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty), 

c) návrh, aby realizáciu výstavby štyroch nájomných bytových domov 
zabezpečovalo ako investor mesto Prievidza s tým, aby výstavba bola 
podmienená získaním finančných prostriedkov z dotácie Ministerstva dopravy, 
výstavby a  regionálneho rozvoja SR a podpory prostredníctvom úveru zo 
ŠFRB, spolu vo výške 100 %, pričom výstavba nájomných bytov by bola 
realizovaná v rozsahu (v počte) prislúchajúcom poskytnutých finančných 
prostriedkov, 

d) návrh, aby mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, 
výstavby a  regionálneho rozvoja SR a  podpory zo ŠFRB na výstavbu 
bytových domov a na vybudovanie technickej infraštruktúry k predmetným 
bytovým domom,  

e) ponuku spoločnosti HANT BA, a.s., Považské Podhradie, na odpredaj 
projektovej dokumentácie na výstavbu bytových domov lokalite Necpaly – 
Gazdovská ulica I. etapa, v k. ú. Prievidza,  

f) návrh, aby výstavba bytov bola realizovaná len v takom rozsahu, v akom budú 
poskytnuté finančné prostriedky z dotácie MV a RR SR a úveru zo ŠFRB,  
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g) informáciu o tom, že finančné prostriedky na realizáciu výstavby štyroch  
nájomných bytových domov a infraštruktúry k nim, boli schválené v rozpočte 
mesta na rok 2011, 

h) čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza oznámi túto skutočnosť 
ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie, 

II.         ruší  
uznesenie MsZ č. 25/2010 zo dňa 08.02.2010, 

III. schvaľuje 
a)  výstavbu štyroch bytových domov s  nájomnými bytmi  (o celkovej výmere       

podlahovej plochy 4 bytových domov 5070,88 m2 a rozpočtovým nákladom         
na 4 bytové domy vo výške 4 423 103,20 € s DPH) mestom Prievidza              
v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica I. etapa, v k. ú. Prievidza, za podmienky       
získania dotácie vo výške 20 % a podpory prostredníctvom úveru  zo  ŠFRB   
vo výške  80 % a výstavbu technickej vybavenosti (v zmysle zákona č.443 Z.z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní z 26.októbra 2010)        
s rozpočtovým nákladom  524 303,87 € s DPH k predmetným bytovým       
domom (čo zahŕňa miestnu komunikáciu s verejným osvetlením, vodovod       
a kanalizáciu) z čoho výška dotácie na obstaranie technickej vybavenosti je       
34,58 %, t.j.158 380,91 € a vlastné zdroje vo výške 65,42 %,t.j. 365 923,09 €, 

b)  odkúpenie projektovej dokumentácie na výstavbu bytových domov v lokalite           
Necpaly – Gazdovská ulica I. etapa v k. ú. Prievidza od spoločnosti HANT BA,  

        a.s., Považské Podhradie, za cenu 7 000,00 € s tým, že projektová      
dokumentácia bude upravená tak, aby spĺňala podmienky pre podanie      
žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho      
rozvoja SR do výšky 20 % oprávnených nákladov a poskytnutie pôžičky zo  
Štátneho fondu rozvoja bývania do výšky 80 % oprávnených nákladov,  

c) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov z 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR do výšky  20% 
oprávnených nákladov a poskytnutie pôžičky zo ŠFRB do výšky  80 % 
oprávnených nákladov a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie 
technickej vybavenosti v zmysle zákona č. 443/Z.z. z 26.októbra 2010 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, 

d)  čerpanie schválených výdavkov na výstavbu štyroch bytových domov a k nim 
prislúchajúcej technickej vybavenosti v rozpočte mesta na rok 2011 je 
podmienené výškou získaných finančných zdrojov z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR,  

e) vlastné finančné prostriedky z rozpočtu mesta na kofinancovanie ostatnej 
technickej vybavenosti k predmetným nájomným domom s rozpočtovým     
nákladom vo výške 133 729,73 € s DPH (z toho 116 319,64 € s DPH na 
prípojku NN, teplovodný kanál, parkovisko a na náhradnú výsadbu vo výške 
17 409,79 s DPH),  

f) záväzok mesta Prievidza vo výške splácania úveru, t.j. istina a úroky, pričom 
v rozpočte mesta mesto na tento účel vyčlení finančné prostriedky 
a zabezpečí ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so 
Štátnym fondom rozvoja bývania, 

g) zábezpeku na zabezpečenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
bankovou zárukou a zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu 
rozvoja bývania k novopostavenej nehnuteľnosti a pozemku,  

h) výstavbu štyroch bytových domov s nájomnými bytmi mesto Prievidza 
v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica I.etapa v k.ú.Prievidza za podmienok 
stanovených zákonom č. 443/2010 Z.z. z 26.októbra 2010 o dotáciách na 
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rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a následné prideľovanie bytov do nájmu 
len nájomcom, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie stanovené týmto 
zákonom č.443/2010 Z.z., 

i) čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza oznámi túto skutočnosť 
ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie, 

j) v prípade schválenia úveru zo ŠFRB na výstavbu štyroch nájomných bytových 
domov zapracovanie splátky do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného 
vzťahu so ŠFRB; 

IV. splnomocňuje  
JUDr. Katarínu Macháčkovú, primátorku mesta Prievidza, k uzatváraniu všetkých 
zmluvných a úverových vzťahov súvisiacich so zabezpečovaním výstavby nájomných 
bytov. 
 

číslo: 20/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu o vyhlásení súťaže: Výtvarno-priestorové riešenie fontány na Námestí 
slobody v Prievidzi,  

II. schvaľuje  
vyhlásenie súťaže: Výtvarno-priestorové riešenie fontány na Námestí slobody 
v Prievidzi s tým, že finančné prostriedky na odmeny za I., II. a III. miesto v celkovej 
hodnote 4 500,- € budú zaradené do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011. 
 

číslo:  21/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

informáciu o príprave výstavby parkovacích plôch na Ul. M. Rázusa v Prievidzi. 
               
číslo:  22/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

zloženie Krízového štábu mesta Prievidza: 
 predseda - JUDr. Katarína Macháčková,  

podpredseda - Helena Dadíková, 
členovia: náčelník MsP v Prievidzi, Ing. arch. Vladimír Falat, MVDr. Norbert 

Turanovič, Ing. arch. Milan Chmura, Bc. Miroslav Procháska, PhDr. Ján 
Lauf, Mjr. Ing. Adrian Liška, Ing. Juraj Romančák, Ján Dobrovodský,      
Mgr. Vlasta Miklasová.  

 tajomník: Ing. Ľubomír Miština. 
 
číslo: 23 /11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh primátorky mesta na vytvorenie komisie na posúdenie existujúcich 
zmluvných vzťahov mesta, 
b) poslanecký návrh PaedDr. Eleonóry Porubcovej na doplnenie člena komisie – 
Michala Dobiaša; 

II. zriaďuje  
komisiu na posúdenie existujúcich zmluvných vzťahov mesta,  ktorá v spolupráci 
s príslušnými odbornými útvarmi mesta posúdi opodstatnenosť a výhodnosť 
jednotlivých zmluvných vzťahov,  v zložení: 
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predsedníčka:  Helena Dadíková 
členovia:  
- Ing. Roman Gonda,  

           - JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., 
           - Ing. Petra Kobetičová,  
           - Ing. Martin Bugár, 
 - Michal Dobiaš, 

- MVDr. Norbert Turanovič - prednosta MsÚ,  
- vedúci právneho oddelenia. 
 

číslo: 24/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

dôvodovú správu o návrhu zástupcu mesta v predstavenstve spoločnosti PTH, a. s., 
Prievidza; 

II. schvaľuje  
JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD.,  bytom Prievidza, Poľná ul. č. 39, ako nového 
zástupcu mesta do predstavenstva spoločnosti PTH, a. s., Prievidza; 

III. odporúča primátorke mesta, 
aby valnému zhromaždeniu spoločnosti PTH, a. s., Prievidza predložila návrh na 
odvolanie Ing. Vladimíra Meszároša z funkcie člena predstavenstva a navrhla na 
zvolenie za nového člena predstavenstva spoločnosti PTH, a. s., Prievidza novo 
schváleného zástupcu mesta JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD.,  bytom Prievidza, 
Poľná ul. č. 39. 

 
číslo: 25/11 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

informáciu o chybách v uznesení MsZ č. 368/10 zo dňa 21.12.2010; 
II. schvaľuje  

opravu uznesenia MsZ č. 368/10 zo dňa 21.12.2010 – nahradiť novým znením takto: 
„Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh zástupkyne primátorky mesta na zvolenie zástupcu mesta – JUDr. 
Kataríny   Macháčkovej  do funkcie  člena Správnej rady neziskového 
združenia právnických osôb Podnikateľské a inovačné centrum- technologický 
inkubátor Prievidza (BIC-TI Prievidza);  

II. schvaľuje   
JUDr. Katarínu Macháčkovú  za zástupcu mesta do funkcie člena Správnej 
rady neziskového združenia právnických osôb Podnikateľské a inovačné 
centrum - technologický inkubátor Prievidza ( BIC-TI Prievidza);  

III. žiada primátorku mesta, 
aby predložila zhromaždeniu členov Správnej rady neziskového združenia 
právnických osôb Podnikateľské a inovačné centrum- technologický inkubátor 
Prievidza (BIC-TI Prievidza) návrh na odvolanie Ing. Jána Bodnára  z funkcie 
člena správnej rady a predložila návrh na zvolenie za člena správnej rady – 
JUDr. Katarínu Macháčkovú.“  
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číslo: 26/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

informáciu o chybách v písomnom vyhotovení uznesenia MsZ č. 370/10 zo dňa             
21. 12. 2010, 

II. schvaľuje 
opravu uznesenia MsZ č. 370/10 zo dňa 21. 12. 2010 tak, že celé znenie uznesenia 
č. 370/10 sa nahradí novým znením takto: 
„ I. berie na vedomie 

  návrh primátorky mesta 
na zvolenie členov Správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza: 
Ing. Romana Gondu, Ing. Zdenu Balážovú, Ing. Miroslava Kratku,                 
Bc. Miroslava Prochásku a Ing. Petru Kobetičovú; 

II.        volí   
členov Správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza:  Ing. Romana 
Gondu, Ing. Zdenu Balážovú, Ing. Miroslava Kratku, Bc. Miroslava 
Prochásku, Ing. Petru Kobetičovú a odporúča členom správnej rady zvoliť    
Ing. Petru Kobetičovú za predsedníčku Správnej rady neziskovej organizácie 
TIK Prievidza.“ 

 
číslo: 27/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu  uzn. MsZ č. 371/10 zo dňa 21. 12. 2010, ktorým MsZ schválilo 
zástupcov do rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Prievidza, 

II. schvaľuje  
a) zmenu uzn. MsZ č. 371/10 zo dňa 21.12.2010 v časti III. schvaľuje písmeno b) ZŠ 

Ulica P. Dobšinského, Prievidza sa vypúšťa „Mgr. Pavel Takáč“, 
b) delegovanie zástupcu mesta do Rady školy - ZŠ Ul. P. Dobšinského, Prievidza,  

Petra Petrisku. 
 
číslo: 28/11 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť Vladimíra Ščasného ŠČIK, bytom Prievidza, Ul. M. Gorkého č. 30/10,  
o prenájom predajného stánku s plochou 6 m2, umiestneného na pozemku v k. ú. 
Prievidza, parc. č.2122/1,  pred OD PRIOR  na Námestí slobody v Prievidzi, za 
účelom predaja pukancov, cukroviniek, cukrovej vaty, balónov, tekvicových jadierok 
a žrebov; 

II. schvaľuje  
prenájom hnuteľného majetku - predajného stánku s plochou 6m2, umiestneného na 
pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 2122/1 pred OD PRIOR na Námestí slobody v 
Prievidzi , pre Vladimíra Ščasného ŠČIK, bytom Prievidza, Ul. M. Gorkého č. 30/10,  
za účelom predaja pukancov, cukroviniek,   cukrovej   vaty,  balónov,  tekvicových   
jadierok  a   žrebov,  s  výškou   nájmu 10 €/mesiac, na dobu neurčitú s 1 mesačnou 
výpovednou lehotou; 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
ukončiť Nájomnú zmluvu č. 03/2005 zo dňa 18.03.2005 na prenájom pozemku, 
uzatvorenú medzi mestom Prievidza a  Vladimírom Ščasným. 
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číslo: 29/11       
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh primátorky mesta na zloženie mandátovej komisie: predseda Mgr. Ľubomír 
Vida, členovia  Mgr. Ružena Dlábiková a Marcel Dobrovodský; 

II. schvaľuje 
mandátovú  komisiu v zložení: predseda Mgr. Ľubomír Vida, členovia  Mgr. Ružena 
Dlábiková a Marcel Dobrovodský.     
 

číslo: 30/11 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh primátorky mesta na zloženie volebnej komisie: predseda Katarína Vráblová, 
členovia  Michal Dobiaš a Ing. Petra Kobetičová; 

II. schvaľuje  
volebnú komisiu v zložení: predseda Katarína Vráblová, členovia  Michal Dobiaš 
a Ing. Petra Kobetičová.  

 
číslo: 31/11 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) informáciu, že JUDr. Marián Mikula, náčelník Mestskej polície v Prievidzi, ukončil 
s mestom Prievidza  pracovný pomer dohodou  k 24. 1. 2011, 
b) návrh JUDr. Kataríny Macháčkovej, primátorky mesta, na vymenovanie do funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Prievidzi  Mgr. Ľubomíra Pomajbu dňom 25. 1. 2011,    
c) výsledky tajného hlasovania, predložené predsedom volebnej komisie –  Katarínou 
Vráblovou,         

II. vymenúva 
v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení              
Mgr. Ľubomíra Pomajba do funkcie náčelníka Mestskej polície v Prievidzi                
dňom  25. 1. 2011. 

        
 
 
 
 
 
 
 
         JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                                      primátorka mesta 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  25. 01. 2011 
od  1 do 31 

 
 
 
 
 
 
 

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

..........................................     .............................................         ........................................... 
    Ing. Branislav Bucák                   Katarína Čičmancová   Gabriel Čauder 
             predseda              členka                      člen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
Prievidza dňa 26. 1. 2011 
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