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

konaného dňa 25.1.2011 
 v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:  08.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     11.30 h  
   
Prítomní:            31 poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
    
Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
Ing. Jana Michaličková – hlavná  kontrolórka 
PhDr. Ján Lauf – riaditeľ sekretariátu primátora mesta 

                              Mgr. Marek Mittaš – referent marketingovej komunikácie 
                                   Ing. Naďa Prilinská  – riaditeľka sekretariátu prednostu MsÚ  
   Ing. Milan Kučík – vedúci odboru vnútornej správy 
                                   Mgr. Dagmar Jenisová – vedúca právneho oddelenia 
                                   Ing. Katarína Bašková – vedúca ekonomického odboru 
                                   Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru starostlivosti o občana 
                                   Ing. Ľudmila Richterová – vedúca odboru DPOaS  
                                   Ing. arch. Vladimír Falat – vedúci odboru výstav. a RR 
                                   Ing. Milan Rybanský – vedúci odboru školstva 

Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia                                             
 Ing. Peter Paulík - riaditeľ KaSS 

   Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s. r. o.                                             
                                   –  ďalej podľa prezenčnej listiny  

masmédiá, obyvatelia 
 
            – podľa prezenčnej listiny  

   
- k bodu 1 – 
Otvorenie 

     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v  Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov, 
zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu, novinárskej 
obce, regionálnej  televízie, hostí a obyvateľov mesta.  
 
     Na MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  29 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková  - primátorka 
mesta, Helena Dadíková – zástupkyňa primátorky mesta, MVDr. Norbert Turanovič – 
prednosta MsÚ, Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka mesta, Ing. Martin Bugár – 
spravodajca MsR. 
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ a to: Katarínu Vráblovú              
a Mgr. Ľubomíra Vidu. Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov Ing. Branislava 
Bucáka -  za predsedu, Katarínu Čičmancovú -  za členku, Gabriela Čaudera –  za člena. 
K tomuto návrhu prijalo MsZ uzn. č. 1/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 28 poslancov za. 
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JUDr. Katarína Macháčková konštatovala, že návrh programu poslanci obdržali 
v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 
1) O t v o r e n i e  
2) 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  

3) 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 

4) Návrh VZN mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho referenda 
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2011 
6) Návrh na zmenu v komisiách MsZ 
7) Návrh na zmenu IS – 22 Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi 
8) Návrh IS – 54 Rokovací poriadok MsR v Prievidzi 
9) Návrh na zmenu uznesení k stanoveniu platu primátorky a zástupkyni primátorky 

mesta 
10) R ô z n e 
11) D i s k u s i a    p r e   o b y v a t e ľ o v (od 10.00 h do 11.00 h) 
12) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
13) Z á v e r 
 
 
Návrh programu bodu „Rôzne“: 
 
1) Informácia o výške úverovej angažovanosti mesta Prievidza 
2) Žiadosť mesta Prievidza o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov na 

Gazdovskej ul. v Prievidzi 
3) Informácia o vyhlásení súťaže „Výtvarno-priestorové riešenie fontány na Námestí 

slobody   v Prievidzi“ 
4) Informácia o príprave výstavby parkovacích plôch na Ul. M. Rázusa v Prievidzi 
5) Zloženie Krízového štábu mesta Prievidza 
6) Návrh na vytvorenie komisie na posúdenie zmluvných vzťahov mesta   
7) Návrh na schválenie zástupcu mesta do predstavenstva spol. PTH, a.s., Prievidza 
8) Návrh na opravu uzn. MsZ č. 368/2010 (BIC-TI Prievidza) a uzn. MsZ č. 370/2010    

(TIK Prievidza) 
9) Návrh na zmenu zástupcu mesta v Rade školy  - ZŠ na Ul.  P. Dobšinského v 

Prievidzi  
10) Žiadosť Vladimíra Ščasného o prenájom mestského stánku na Námestí slobody 

v Prievidzi 
11) Informácia o ukončení pracovného pomeru s náčelníkom MsP, JUDr. Mariánom 

Mikulom, dňom 24. 01. 2011 a návrh primátorky mesta na vymenovanie do funkcie 
náčelníka MsP, Mgr. Ľubomíra Pomajbu, dňom 25. 01. 2011 

 
Program bol uznesením č. 2/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválený. 
Hlasovanie: 29 poslancov za. 
 
JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že po prerokovaní všetkých bodov programu je 
zabezpečené krátke školenie pre poslancov z oblasti zákona o obecnom zriadení. 
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K bodu 2) 

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 predložil Ing. Milan Rybanský, vedúci odboru školstva. 
Ing. Milan Rybanský uviedol, že návrh bol vypracovaný z dôvodu nárastu cien potravín.      
Od 1. 1. 2011 sú taktiež platné nové finančné pásma na nákup potravín pre športové školy 
a športové triedy.  
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uzn. č. 3/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 30 poslancov za. 
 

K bodu 3) 
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 predložil Ing. Milan Rybanský, vedúci odboru školstva. 
Konštatoval, že k predloženému VZN bola vnesená len jedna pripomienka zo strany hlavnej 
kontrolórky a to, aby sa v § 6 bod 2 nahradilo slovo „prijatej“ dotácie slovom „použitej“ 
dotácie. 
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uzn. č. 4/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 29 poslancov za. 
 

K bodu 4) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho referenda predložil 

Ing. Milan Kučík, vedúci vnútornej správy. 
Zákonom č. 102/2010 Z.z. zo dňa 2.3.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
bola s účinnosťou od 1.4.2010 upravená aj organizácia miestneho referenda. 
Podľa § 11a ods.9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná prijať 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upraví podrobnosti o organizácii miestneho 
referenda. Z tohto dôvodu je predložený návrh VZN mesta Prievidza č.110/2011 
o organizácii miestneho referenda. 
Komisie MsZ nemali k návrhu VZN pripomienky. 
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uzn. č. 5/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 29 poslancov za. 
 

K bodu 5) 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2011 predložila Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta. 
Ing. Jana Michaličková bližšie informovala o plánovaných kontrolách a to najmä:  
- Dodržiavanie Vnútroorganizačnej smernice pre systém spracovávania účtovníctva a najmä 
dodržiavanie náležitostí účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov v spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., Prievidza. 
- Kontrola dodržiavania podmienok hospodárnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami poskytnutými z rozpočtu mesta v roku 2009 a 2010 z Programu 10 Šport, 
Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na príspevky športovcom, telovýchovným 
jednotám a športovým klubom a na grantový program na podporu športu.  
- Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a interných predpisov pri vykonávaní inventarizácie stavu majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov u právnických osôb v zriaďovateľskej 
a zakladateľskej pôsobnosti mesta – vo vybraných subjektoch.  
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v Zariadení pre seniorov 
Prievidza. 
- Vykonanie ďalších kontrol na základe kontroly uznesení MsZ, podnetov poslancov MsZ, 
podnetov občanov a sťažností. 
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Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.  
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uzn. č. 6/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 29 poslancov za. 
 

K bodu 6) 
 Návrh na zmenu uznesení k zloženiu komisií MsZ predložila Helena Dadíková, 
zástupkyňa primátorky mesta. 
Helena Dadíková uviedla, že na ustanovujúcom MsZ dňa 21.12.2010 boli kreované 
jednotlivé poradné orgány MsZ, v ktorých neboli zaradení všetci poslanci, pričom bol 
kopírovaný model komisií z konca predchádzajúceho  volebného obdobia len s úpravou 
názvu jednej z komisií a miernej úprave počtu členov z radov poslancov a neposlancov. 
Pri prehodnocovaní  problémov športu, ktoré výrazne prevyšujú iné oblasti záujmových 
aktivít,  sa ukázalo potrebné zriadiť pre túto oblasť samostatnú komisiu, ktorej hlavnou 
úlohou bude vypracovanie koncepcie športu na území mesta pre ďalšie volebné obdobie, 
posudzovanie oprávnenosti podaných žiadostí na dotácie  z rozpočtu mesta a spolupráca pri 
organizovaní športových podujatí na území mesta, na ktorých bude participovať samospráva, 
prípadne organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.  
JUDr. Katarína Macháčková skonštatovala, že problematika športu je náročná a treba k nej 
pristupovať koncepčne. Ďalej uviedla, že v návrhu členstva komisie športu sú zastúpení 
zástupcovia masových športov. 
MsZ uznesením č. 7/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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).  
 

Hlasovanie:  17 poslancov za, 11 sa zdržalo. 
 
 
MsZ uznesením č. 8/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo na návrh primátorky mesta 
Katarínu Čičmancovú za členku komisie finančnej a majetkovej.    
Hlasovanie: 19 poslancov za, 9 sa zdržalo. 
 
MsZ uznesením č. 9/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  zvolilo na návrh primátorky mesta  
MUDr. Gabriela Šimku, MPH za člena komisie dopravy, výstavby, územného plánu  
a životného prostredia.   
Hlasovanie:   20 poslancov za, 7 sa zdržalo. 
            
MsZ uznesením č. 10/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie MsZ č. 351/2010 
zo dňa 21. 12. 2010 o určení členov komisie školstva, kultúry a športu. 
Hlasovanie:   21 poslancov za, 7 sa zdržalo. 
 
MsZ uznesením č. 11/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo na návrh primátorky mesta  
predsedu komisie školstva a kultúry –  Helenu Dadíkovú,  4 členov komisie školstva a  
kultúry z radov poslancov – Gabriela Čaudera, Mgr. art.  Antona Bakytu, PaedDr. Eleonóru 
Porubcovú  a Mgr. Ľubomíra Vidu   2 členov komisie školstva a kultúry z radov neposlancov,            
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Mgr. Annu Aradyovú a Mgr. Ľudmilu Húskovú,    zapisovateľku komisie školstva a kultúry –  
Mgr. Oľgu  Ďurčenkovú. 
Hlasovanie:   19 poslancov za, 9 sa zdržalo. 
 
             
Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta,   informovala o návrhu na zloženie komisie 
športu. Július Urík navrhol, aby sa členom komisie športu z radov poslancov stal aj Mgr. 
Ľubomír Vida, nakoľko dlhé roky pôsobí v oblasti basketbalu v meste Prievidza. 
MsZ uznesením č. 12/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo predsedu komisie športu – 
Ing. Branislava Bucáka, 5 členov komisie športu z radov poslancov – MUDr. Jaroslava 
Cigaňáka, PhD., Marcela Dobrovodského, Mgr. Pavla Takáča, Ing. Richarda Takáča,                       
Mgr.   Ľubomíra Vidu, 5 členov komisie športu z radov neposlancov – Jozefa Dadíka, 
Róberta Frimmela, Ing. Petra Hupku,  Ing. Daniela Mačuhu a Ivana Vaňa,  na zapisovateľku 
komisie športu  –  Renátu Petrášovú.  
Hlasovanie:   22 poslancov za, 6 sa zdržalo. 
 
 
Helena Dadíková informovala o vzdaní sa Antona Budinského z členstva v komisii 
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít . Ďalej informovala  o návrhu primátorky 
mesta na zvolenie Jána Pšenáka za člena komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských 
aktivít. 
MsZ uznesením č. 13/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo Jána Pšenáka  za člena 
komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít. 
Hlasovanie:   26 poslancov za, 5 sa zdržalo. 
 

K bodu 7) 
Návrh na zmenu Internej smernice č. 22 – Rokovací poriadok komisií Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi predložila Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta. 
Helena Dadíková konštatovala, že z dôvodu  zmeny počtu komisií MsZ a taktiež nutnej 
aktualizácie rokovacieho poriadku, bol vypracovaný nový návrh rokovacieho poriadku komisií 
MsZ. Pripomienky z komisií MsZ k návrhu vznesené neboli. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 14/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie:   31 poslancov za. 
 

K bodu 8) 
Návrh Internej smernice č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi 

predložila Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta. 
Návrh bol vypracovaný z dôvodu potreby aktualizácie súčasne platného rokovacieho 
poriadku. Pripomienky z komisií MsZ k návrhu vznesené neboli. 
MsZ uznesením č. 15/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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.“ 
Hlasovanie:   29 poslancov za. 
 

K bodu 9) 
Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta, navrhla zmenu uznesení 

k stanoveniu platu primátorky a zástupkyne primátorky mesta. 
Ustanovujúce MsZ schválilo plat primátorky mesta a zástupkyne primátorky, pričom bol pri 
navrhovaní a schvaľovaní použitý model z predchádzajúcich volebných období.  Dodatočne 
bolo však zistené, že právny názor na problém vyplácania odmien starostom uvádzaný 
v Spravodajcovi pre účtovníkov vo verejnej správe 2/2009 zo dňa 05.02.2009  nekomunikuje 
s týmto modelom vyplácania odmien. Model stanovovania platu primátora a jeho zástupcu, 
ktorý bol zaužívaný v Prievidzi v troch posledných volebných obdobiach, je považovaný za 
konanie v rozpore s ustanovením § 5 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v aktuálnom znení. Z uvedeného 
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dôvodu  je predkladaný do orgánov mesta návrh na zmenu oboch uznesení, ktorými boli 
schválené platy primátorke a jej zástupkyni  na ustanovujúcom MsZ dňa 21.12.2010, aby 
došlo  k zosúladeniu so zákonom. Odmeny budú primátorke   navrhované na schválenie 
MsZ  podľa §5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v aktuálnom  znení a zástupkyni primátorky 
podľa zákona 369/1990 Zb. v platnom znení až následne podľa náročnosti a kvality práce. 
MsZ uznesením č. 16/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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). 
Hlasovanie: 30 poslancov za. 
MsZ uznesením č. 17/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, 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“. 
Hlasovanie: 30 poslancov za. 
 

K bodu 10) 
Rôzne 

 
K bodu 10.1) 

Informáciu o výške úverovej angažovanosti mesta Prievidza predložila Ing. Katarína 
Bašková, vedúca finančného oddelenia. 
Rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený MsZ koncom minulého roka. Počas roka 2011 
môžu byť schvaľované podľa potreby úpravy rozpočtu. 
Konštatovala, že pokiaľ mesto na financovanie svojich potrieb nemá v rozpočte dostatok 
finančných prostriedkov, môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania.  
Celková suma dlhu nesmie prekročiť 60 % skutočných príjmov predchádzajúceho roka 
a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nesmie 
prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  Ing. 
Katarína Bašková ďalej uviedla, že v súčasnosti má mesto uzatvorených deväť úverových 
zmlúv s bankovými inštitúciami a jednu zmluvu o pôžičke s Hornonitrianskymi baňami 
Prievidza. 
Zostatok dlhu mesta k 31. 12. 2010 je 8 321 401,28 €, t. j. 35,40 % úverová angažovanosť 
k bežným príjmom. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania dosahuje výšku 
4,71 %.  
Agentúra Mood´ys Investors Service, ktorá hodnotí bonitu mesta Prievidza uvádza,  že do 
úverovej angažovanosti mesta treba zahrnúť aj úvery obchodných spoločností mesta a to 
konkrétne: SMMP, s. r. o. a Prievidza Invest, s. r. o. V tomto prípade by výška úverovej 
angažovanosti mesta počítaná k bežným príjmom bola vo výške 65,57 %. 
Najväčšia úverová angažovanosť bola v roku 2010. 
Ing. Katarína Bašková ďalej uviedla, že mesto v budúcnosti finančne zaťaží dlhodobý 
záväzok, ktorý sa týka prenájmu priestorov a zariadenia kultúrno-spoločenskej sály v objekte 
ROC(Titanic). Mesto má uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve – nájom priestoru vo výmere 
3100 m2 na obdobie 20 rokov v rátane prenájmu zariadenia týchto priestorov na obdobie       
5 rokov.  
JUDr. Katarína Macháčková konštatovala, že z informácií, ktoré predložila vedúca 
ekonomického oddelenia, je zrejmé, že zadĺženosť mesta je vysoká a nové úverové zdroje 
mesto prijať nemôže. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 18/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie:  29 poslancov za. 
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K bodu 10.2) 
 Ing. arch. Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby a reg. rozvoja, informoval 
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.  
Z dôvodu zmenených podmienok na pridelenie dotácií je nutné zmeniť aj uzn. MsZ – 
zosúladiť jeho znenie so žiadosťou o poskytnutie dotácií. Ing. arch. V. Falat dodal, že došlo 
aj k zmene plošnej výmery bytov z 80m2 na 60m2. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 19/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 28 poslancov za. 

 
K bodu 10.3) 

Informáciu o vyhlásení súťaže: Výtvarno-priestorové riešenie fontány na Námestí 
slobody v Prievidzi predložil Ing. arch. Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby a reg. rozvoja. 
Mesto oslovilo 9 prievidzských výtvarníkov. V súťaži budú ocenené prvé tri miesta. 
MsZ uznesením č. 20/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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. 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 

 
K bodu 10.4) 

Informáciu o príprave výstavby parkovacích plôch na Ul. M. Rázusa v Prievidzi 
predložil Ing. arch. Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby a reg. rozvoja. 
Informácia bola spojená s grafickou prezentáciou zámeru. 
Ing. arch. Vladimír Falat uviedol, že realizácia výstavby je rozčlenená do viacerých etáp. 
V prvej fáze by malo byť vybudovaných 95 parkovacích miest.  V návrhu je riešený aj 
cyklistický chodník, ktorý by mal viesť z Lesoparku, vedľa nového parkoviska na Ul. M. 
Rázusa, popri rieke Nitra až k športovej hale.  
Michal Dobiaš sa zaujímal, aká je celková úroveň vysporiadania pozemkov. Mgr. Dagmar 
Jenisová uviedla, že približne 80 % z pozemkov je vysporiadaná.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 21/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 29 poslancov za. 
 

 
K bodu 10.5) 

 Informáciu o zložení krízového štábu podala Helena Dadíková, zástupkyňa 
primátorky mesta. 
Konštatovala, že danej oblasti sa nevenovala dostatočná pozornosť až dovtedy, kým 
nezasiahli mesto povodne. 
Krízový štáb mesta Prievidza pracuje v zložení: 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. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 22/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 31 poslancov za. 
 

K bodu 10.6) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predložila návrh na vytvorenie 

komisie na posúdenie existujúcich zmluvných vzťahov mesta. Konštatovala, že mesto sa 
musí venovať racionalizácii výdavkov mesta. PaedDr. Eleonóra Porubcová navrhla do 
komisie doplniť poslanca – Michala Dobiaša. 
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MsZ uznesením č. 23/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zriadilo komisiu na posúdenie 
existujúcich zmluvných vzťahov mesta,  ktorá v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi 
mesta posúdi opodstatnenosť a výhodnosť jednotlivých zmluvných vzťahov,  v zložení: 
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. 
Hlasovanie: 30 poslancov za. 
 

K bodu 10.7) 
 Mgr. Dagmar Jenisová, vedúca právneho oddelenia, informovala o zástupcoch mesta   
v predstavenstve spoločnosti PTH, a. s., Prievidza. Mesto v zmysle zákona o obecnom 
zriadení schvaľuje svojich zástupcov do orgánov ním založených spoločností.  
MsZ uzn. č. 24/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD.,  
bytom Prievidza, Poľná ul. č. 39, ako nového zástupcu mesta do predstavenstva spoločnosti 
PTH, a. s., Prievidza a MsZ odporučilo 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. 
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 proti, 4 sa zdržali. 
 

K bodu 10.8) 
Mgr. Dagmar Jenisová, vedúca právneho oddelenia, uviedla, že pri písomnom 

vyhotovovaní uznesenia MsZ č. 370/10 zo dňa 21.12.2010, ktorým boli zvolení noví členovia 
neziskovej organizácie BIC - TI Prievidza došlo k vecnej chybe, a preto  sa zjednáva jeho 
náprava tak, že celé znenie uznesenia 370/10 bude nahradené novým znením.  
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD. sa pýtal, či mesto potrebuje organizáciu BIC – TI. Primátorka 
mesta uviedla, že o činnosti  bude MsZ postupne informovať. 
MsZ uznesením č. 25/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo opravu uznesenia MsZ            
č. 368/10 zo dňa 21.12.2010 tak, že schválilo 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). 
Hlasovanie: 31 poslancov za.  

 
Mgr. Dagmar Jenisová, vedúca právneho oddelenia, informovala o chybách 

v písomnom vyhotovení uznesenia MsZ č. 370/10 zo dňa 21. 12. 2010. 
MsZ uzn. č. 26/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo opravu uznesenia MsZ č. 370/10 
zo dňa 21. 12. 2010. MsZ zvolilo  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. 
Hlasovanie: 30 poslancov za. 
 

K bodu 11) 
Diskusia pre obyvateľov 

 
 V diskusii pre obyvateľov vystúpila pani Pohlová, obyvateľka sídliska Mládeže 
v Prievidzi. Pani Pohlová vyzdvihla, že bol odprataný sneh  z chodníkov na sídlisku Mládeže. 
Zaoberala sa aj oblasťou zelene na tomto sídlisku.  Do diskusie sa zapojil Ladislav Chrenko, 
konateľ spol. TEZAS, s. r. o., a uviedol, že bola zvolaná komisia, ktorá sa bude zaoberať 
výrubom stromov v jednotlivých častiach mesta. Ing. Milan Kučík smerom k pani Pohlovej 
uviedol, že k jej písomnej žiadosti bola vypracovaná odpoveď a v najbližších dňoch jej bude 
doručená. JUDr. Katarína Macháčková vyzvala pani Pohlovú, aby sa osobne zastavila na 
úrade s cieľom riešenia jej požiadaviek. 
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K bodu 10.9) 
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, 
predložila Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta. 
Konštatovala, že pán Mgr. Pavel Takáč sa vzdáva členstva a súhlasí, aby sa členom stal 
navrhnutý kandidát Peter Petriska, ktorý s danou školou už niekoľko rokov spolupracuje.  
K tomuto bodu rokovania prijala uzn. č. 27/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 31 poslancov za.  
   

K bodu 10.10) 
Žiadosť Vladimíra Ščasného ŠČIK, bytom Prievidza, o prenájom predajného stánku 

s plochou 6 m2, umiestneného na pozemku v k. ú. Prievidza, pred OD PRIOR  na Námestí 
slobody v Prievidzi, za účelom predaja pukancov, cukroviniek, cukrovej vaty, balónov, 
tekvicových jadierok a žrebov predložila Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia. 
Žiadosť bola prerokovaná v MsR, ktorá ju odporučila  schváliť s  výškou   nájmu 10 €/mesiac, 
na dobu neurčitú s 1 mesačnou výpovednou lehotou. 
K tomuto bodu rokovania prijala uzn. č. 28/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 31 poslancov za.  
 

K bodu 10.11) 
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, že JUDr. Marián Mikula 
(bývalý náčelník MsP) ukončil pracovný pomer dohodou ku dňu 24. 1. 2011. 
JUDr. Katarína Macháčková navrhla MsZ, aby do funkcie náčelníka MsP bol vymenovaný 
Mgr. Ľubomír Pomajbo. Následne požiadala pána Pomajbu, aby informoval zastupiteľstvo 
o svojich aktivitách v oblasti polície. Mgr. Ľubomír Pomajbo uviedol, že v zložkách polície 
pracuje 25 rokov. Ďalej informoval  o svojom vzdelaní, aktivitách. Vyzdvihol dôležitosť 
kontaktu polície s obyvateľmi mesta. 
JUDr. Katarína Macháčková poznamenala, že spolupráca medzi mestskou a štátnou políciou 
v meste Prievidza viazne, nakoľko štátna polícia listom oznámila, že nebudú spolupracovať 
s MsP. MsP sa musí čo najviac priblížiť obyvateľom. Mestskí policajti budú prítomní aj na 
stretnutiach VVO.  Konštatovala, že Mgr. Ľubomír Pomajbo má jej plnú dôveru. MUDr. 
Jaroslav Cigaňák, PhD. sa zaujímal, aké  vyznamenania získal navrhnutý kandidát.               
Mgr. Ľ. Pomajbo uviedol, že počas praxe získal tri ocenenia a to za vernosť, 15 rokov 
v službe a plnenie služobných povinností. Zo služby odchádzal s hodnosťou podplukovník. 
Ing. Richard Takáč konštatoval, že pána Mgr. Pomajbu nepozná. Pýtal sa, či mesto 
nezvažuje s vypísaním výberového konania.  Primátorka mesta uviedla, že ide o štandardný 
postup, kedy na návrh primátora mesta mestské zastupiteľstvo vymenúva náčelníka MsP. Zo 
zákona nie je nutné vypísať výberové konanie. 
V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ  je voľba náčelníka MsP vykonaná tajným hlasovaním. 
Primátorka mesta navrhla zloženie  mandátovej komisie: predseda Mgr. Ľubomír Vida, 
členovia  Mgr. Ružena Dlábiková a Marcel Dobrovodský. 
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 29/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 31 poslancov za.  
Na návrh primátorky mesta – MsZ uznesením č. 30/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, 
schválilo zloženie volebnej komisie: predseda Katarína Vráblová, členovia  Michal Dobiaš 
a Ing. Petra Kobetičová. 
Hlasovanie: 31 poslancov za. 
 
Primátorka mesta vyzvala členov mandátovej a volebnej komisie, aby sa ujali svojej práce. 
Katarína Vráblová oboznámila poslancov so spôsobom hlasovania.  Katarína Vráblová 
uviedla, že tajné hlasovanie  sa vykoná vhodením hlasovacieho lístka do pripravenej 
hlasovacej schránky.  Každý hlasovací lístok bol riadne očíslovaný  a označený okrúhlou 
pečiatkou mesta. 
Následne vyzvala členov volebnej komisie, aby prítomným poslancom rozdali hlasovacie 
lístky. Mgr. Ľubomír Vida predseda mandátovej komisie vyhlásil, že v miestnosti sa 
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nachádza 31 poslancov. Poslanci vykonali akt voľby.  Po ukončení hlasovania primátorka 
prerušila rokovanie MsZ  až do sčítania hlasov  volebnou komisiou. 
Po sčítaní hlasov Katarína Vráblová, predsedníčka volebnej komisie, predniesla správu 
volebnej komisie z tajného hlasovania pre voľbu náčelníka MsP. Za hlasovalo 27 poslancov, 
proti hlasovali dvaja poslanci. Správa tvorí prílohu zápisnice MsZ.  
MsZ uznesením č. 31/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie  informáciu, že 
JUDr. Marián Mikula, náčelník Mestskej polície v Prievidzi, ukončil s mestom Prievidza  
pracovný pomer dohodou  k 24. 1. 2011,  návrh JUDr. Kataríny Macháčkovej, primátorky 
mesta, na vymenovanie do funkcie náčelníka Mestskej polície v Prievidzi  Mgr. Ľubomíra 
Pomajbu dňom 25. 1. 2011,   výsledky tajného hlasovania, predložené predsedom volebnej 
komisie –  Katarínou Vráblovou. MsZ vymenovalo 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. 
Hlasovanie: 31 poslancov. 
 

K bodu 12) 
 PaedDr. Eleonóra Porubcová informovala o nepriaznivej situácii v parkovaní učiteľov 
Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi.  Uviedla, že v minulom období parkovali učitelia na 
parkovisku  na Dlhej ulici, za prijateľnú cenu.  V súčasnej dobe však obdržali list, v ktorom sa 
uvádza, že parkovať za pôvodnú cenu nebudú môcť.  JUDr. Katarína Macháčková uviedla, 
že v minulosti bolo vydaných množstvo povolení na zvýhodnené parkovanie. Všetky tieto 
povolenia boli zrušené. Pokiaľ budú požiadavky opodstatnené, budú sa povolenia vydávať. 
Smerom k pani Porubcovej uviedla, že žiadosť je oprávnená.  PaedDr. Norika Porubcová 
uviedla, že žiadosť bola podaná na MsP v Prievidzi. 
 
 Mgr. Ľubomír Vida požiadal smerom k oddeleniu AIS, aby všetci poslanci obdržali e-
mailové adresy všetkých poslancov. 
 
 Michal Dobiaš požiadal v mene VVO č. IV o riešenie situácie ohľadom zbúrania 
poškodeného objektu na Ul. A.Benedikta v Prievidzi. Konštatoval, že budova je vo 
vlastníctve mesta. JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že mesto sa bude požiadavkou 
zaoberať. 
  

                                                             Z á v e r 
     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým 
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh 
mestského zastupiteľstva a vyhlásila zasadnutie za ukončené. 
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa  25. 1. 2011 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
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 : 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                .............................................                  
     Mgr. Ľubomír Vida            Katarína Vráblová 
          overovateľ I.                                                                         overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                   JUDr. Katarína Macháčková 
          prednosta MsÚ                                                                   primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
V Prievidzi  1. 2 . 2011 

 
 


