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

konaného dňa 25.10.2011 
 v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:  08.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     12.10 h  
   
Prítomní:             29  poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnili sa: MUDr. Silvia Hrnková, Ing. Richard Takáč,  

Peter Petriska – neskorší príchod 
   
Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Jana Michaličková – hlavná  kontrolórka mesta 
Ing. Naďa Prilinská  – asistentka prednostu MsÚ  
Mgr. Michal Ďureje – ref. marketingovej komunikácie 

   JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 
                                   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru  
   Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia  

Mgr. Vlasta Miklasová – ved. odboru školstva a starostlivosti o občana 
Ing. Mária Flimelová, PhD. –  vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŢP 
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s.r.o. 
Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s. r. o. 

   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP  
   Mgr. Petra Štefáneková – riaditeľka KaSS                                                              
                                   –  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.  
V úvode JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, osobne poďakovala príslušníkom MsP 
v Prievidzi – Jozefovi Halaškovi a Patrikovi Ţákovi za záchranu ţivota matky a jej dieťaťa.  
JUDr. Katarína Macháčková informovala, ţe mesto Prievidza získalo významné ocenenie vo 
forme zvýšenia ratingu zahraničnej agentúry Moody´s investors service. Výhľad mesta Prievidza 
sa zmenil  z negatívneho na stabilný. K tejto téme bude zvolaná aj tlačová beseda.  
 
Na MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu rokovania. Na 
začiatku rokovania bolo prítomných  28 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím bolo 
zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta, 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástuca primátorky mesta, MVDr. Norbert Turanovič – 
prednosta MsÚ, Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka mesta. Funkciu spravodajcu MsR 
vykonával Ing. Martin Bugár.   
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Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z  MsZ – Ing. Petra Petráša a MUDr. 
Jaroslava Cigaňáka, PhD.  
Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov Ing. Martina Dorzda –  za predsedu,                  
Mgr. Ruţenu Dlábikovú  –  za členku, Ing. Branislava Bucáka –  za člena. 
K tomuto návrhu prijalo MsZ uzn. č. 276/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 26  poslancov za. 
 
JUDr. Katarína Macháčková konštatovala, ţe návrh programu poslanci obdrţali v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 
1) O t v o r e n i e  
2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
3) Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode   

a času prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza 
4) Návrh VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza 
5) Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania symbolov 

mesta a ich ochrane 
6) Návrh Doplnku č. 4 k Štatútu mesta Prievidza 
7) Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 

s nízkou hodnotou 
8) Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza 
9) R ô z n e 
10) 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) 
11) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
12) Z á v e r 

 

Návrh programu bodu „Rôzne“: 
1) Majetkovo-právne veci 
2) Odovzdanie a prevzatie stavby „Stavebné úpravy Nábreţnej ulice v Prievidzi“ 
3) Informácia o pripravených projektoch 
4) Zmeny na pozícii zástupcu primátora mesta 
5) Tajná voľba člena mestskej rady 
6) Vzdanie sa Ing. Zuzany Lukáčovej členstva v komisii MsZ 
7) Návrh na doplnenie člena do poradného orgánu primátorky mesta – masmediálnej  rady 
8) Zmena  zástupcu mesta v Rade školy – MŠ na Ul. Š. Závodníka 

 
MsZ uznesením č. 254/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27. 9. 2011. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 
 

K bodu 2) 
 MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, predloţil Vyhodnotenie uznesení MsZ 
v Prievidzi. Bliţšie sa venoval  uzneseniam, ktoré boli navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 
Poslanec MsZ Michal Dobiaš navrhol, aby uznesenie č. 76/I./03, ktorým MsZ poţiadalo primátora 
mesta, aby nájomné zmluvy na pozemky na Námestí slobody a Námestí J. C. Hronského 
uzatváral aţ po súhlase mestského zastupiteľstva, zostalo naďalej v sledovaní. Primátorka mesta 
uviedla, ţe s predloţeným návrhom súhlasí. 
Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta, predloţila Správu o výsledkoch vykonaných 
kontrol a Stanovisko k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi. Na kontrolu bolo vybraté uznesenie             
č. 245/II.-b)/11, ktorým MsZ schválilo prenájom samostatného jednopodlaţného objektu bývalých 
detských jaslí v MŠ na Ul. Š. Závodníka. Na základe vykonanej kontroly nájomných zmlúv hlavná 
kontrolórka skonštatovala, ţe podmienky schválené MsZ boli zapracované do nájomných zmlúv 
a uznesenie bolo splnené.   
K vyhodnoteniu uznesení MsZ bolo prijaté uzn. č. 278/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
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K bodu 3) 

 Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza predloţila Ing. Lýdia Ondrejková, 
vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu. 
Pri zavádzaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 117/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza, vznikla potreba presnejšie 
definovať niektoré pojmy tohto nariadenia tak, aby obsiahli čo najširší okruh subjektov, aby sa čo 
najširšie vymedzovalo územie mesta Prievidza, na ktoré sa VZN vzťahuje, presnejšie určovali 
prevádzkový čas v jednotlivých prevádzkarniach s povolenou hudobnou produkciou. 
Ing. Lýdia Ondrejková informovala o pripomienkach z komisií MsZ.  Komisia školstva a kultúry 
ţiadala doplniť materiál o prílohu, v ktorej budú presne zadefinované ulice, ktorých sa 
obmedzenia týkajú.  Ing. Lýdia Ondrejková uviedla, ţe v bode 2) v § 2 na konci ods. 10 a na 
konci ods. 11 sa doplní odvolávka č. 1 s textom www.prievidza.sk - Územný plán mesta 
Prievidza.  PaedDr. Eleonóra Porubcová uviedla, ţe skôr sa prikláňa k presnej špecifikácií 
jednotlivých ulíc, ktorých sa obmedzenie týka, ako k odvolávke na stránku mesta.  K tomuto 
názoru sa priklonil aj poslanec Július Urík. JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, 
dodala,  ţe týmto návrhom sa bude mesto zaoberať a VZN v budúcnosti môţe byť doplnené 
o konkrétnu špecifikáciu ulíc. 
MsZ uznesením č. 279/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 1 k VZN mesta 
Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území 
mesta Prievidza s pripomienkami: 
- v bode 5) v § 3 ods. 4 sa na konci  textu vypúšťa odvolávka 1/ zákon č. 355/2007 Z. z. 

a dopĺňa sa text: „v súlade so všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi“ 
- v bode 2) v § 2 na konci ods. 10 a na konci ods. 11 sa dopĺňa odvolávka č. 1 s textom 

www.prievidza.sk - Územný plán mesta Prievidza. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 

K bodu 4) 
 Návrh  VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza predloţila 
Helena Dadíková, poslankyňa MsZ. 
Helena Dadíková uviedla, ţe cieľom vzniku VZN je uchrániť aj také hodnoty po našich predkoch, 
ktoré nie sú definované ako národné kultúrne pamiatky.  
Komisia starostlivosti o obyvateľov v rámci pripomienok z komisií poţiadala o prehodnotenie 
zaradenia starého sídliska Píly ako architektonického celku (obytné domy budované od r. 1951) 
medzi nehnuteľné pamätihodnosti – budovy, nakoľko bytový fond tohto sídliska čaká 
rekonštrukcia vzhľadom k energetickému zefektívneniu budov. Podľa stanoviska komisie by 
zaradenie starého sídliska  medzi pamätihodnosti predstavovalo skoro neriešiteľný problém pri 
realizácií stavebných úprav. Helena Dadíková toto stanovisko nepodporila a uviedla, ţe práve 
schválením predmetného VZN dôjde k chráneniu celého územia sídliska Píly. Problém so 
zatepľovaním sa dá riešiť, bude potrebné dodrţiavať stanovenú farebnosť.  PaedDr. Eleonóra 
Porubcová sa pýtala, či by sa do zoznamu chránených objektov nemal dostať aj objekt ZŠ na 
Mariánskej ulici.  Helena Dadíková uviedla, ţe zoznam je moţné doplniť, ale kaţdý nový návrh 
treba preveriť.  Primátorka mesta dodala, ţe prípadnými novými návrhmi sa bude zaoberať 
komisia školstva a kultúry. K návrhu VZN bola vznesená aj pripomienka komisie mládeţe 
a voľnočasových aktivít, ktorá bola akceptovaná a je v uznesení zaznamenaná formou 
pripomienky.  
MsZ uznesením č. 280/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila VZN mesta Prievidza                    
č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza s pripomienkou: v Prílohe č. 4 Prírodné výtvory 
a kombinované diela prírody a človeka – sa mení miesto pamätihodnosti Kobylince takto:  
vypúšťa sa text: „Malá Lehôtka  prímestská časť“   a nahrádza sa textom: „Hradec prímestská 
časť“. 
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdrţal. 
 
 

http://www.prievidza.sk/
http://www.prievidza.sk/
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K bodu 5) 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania symbolov 
mesta a ich ochrane predloţil PhDr. Ján Lauf, splnomocnenec pre etiku a protokol. 
MsZ uţ na predchádzajúcom zasadnutí schválilo pouţívanie troch zneliek. Tie sú zapracované 
v rámci návrhu doplnku ako ďalšie symboly mesta. Doplnkom dochádza k zaradeniu zneliek 
mesta medzi symboly mesta.  
K tomuto bodu rokovania prijala uzn. č. 281/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 

K bodu 6) 
 Návrh Doplnku č. 4 k Štatútu mesta Prievidza predloţila Ing. Lenka Pánisová, vedúca org. 
a pers. oddelenia. 
V rámci predloţeného návrhu sa dopĺňa do Štatútu mesta Prievidza  nový symbol „znelky mesta“. 
K tomuto bodu rokovania prijala uzn. č. 281/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 

K bodu 7) 
Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 

s nízkou hodnotou predloţil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
            Mestská rada uznesením č. 339/11 zo dňa 20.9.2011 uloţila prednostovi MsÚ zabezpečiť 

prerokovanie pripomienok komisie starostlivosti o obyvateľov v ostatných komisiách MsZ.  
Návrh dodatku vyplynul na základe nejasností v praktickom uplatnení niektorých vybraných 
ustanovení IS – 63 v podmienkach školstva, najmä organizácií s právnou subjektivitou. 
Poţiadavka na bliţšie a adresné vymedzenie niektorých kompetencií bola predloţená na porade 
riaditeľov základných škôl, materských škôl a školských zariadení konanej dňa 23.8. 2011.             
JUDr. Róbert Pietrik reagoval na pripomienku z komisie finančnej a majetkovej a uviedol, ţe 
kontrola je dostatočne zabezpečená aj cez útvar hlavnej kontrolórky.  
MsZ uznesením č. 283/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 2 k IS č. 63 – 
Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 

K bodu 8) 
 Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, 
predloţil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 
Na základe poţiadaviek o podrobnejšiu úpravu zriaďovania právneho inštitútu vecného bremena 
na majetku mesta s hlavným dôrazom na finančné určenie výšky jeho odplaty, bol vypracovaný 
Doplnok č. 1  k IS č. 65. 
JUDr. Róbert Pietrik reagoval na pripomienky z komisií. Akceptované pripomienky sú 
zadefinované v schválenom uznesení. 
MsZ uznesením č. 284/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici schválilo Doplnok č. 1 k IS č. 65 – 
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza s pripomienkami: 

- v bode 3.8.3 sa z textu ...“ceny rovnajúcej sa minimálne 1/3 ceny za predaj pozemku“ 
vypúšťa slovo „minimálne“, 

- v bode 3.8.3  sa za text: .......“určenej Východiskovými minimálnymi cenami pozemkov 
pri prevode vlastníckeho práva“, ktoré tvoria prílohu č. 1 týchto Pravidiel“ dopĺňa text 
„minimálne vo výške 300 €“, 

- v bode 3.8.3 sa na koniec textu dopĺňa text: „Mesto môţe uloţiť ţiadateľovi o zriadenie 
vecného bremena, povinnému z vecného bremena povinnosť, umoţniť mestu 
Prievidza (prípadne aj inej poverenej právnickej osobe), priloţenie potrebného počtu 
chráničiek. Umoţnenie mestu priloţenie potrebného počtu chráničiek, sa povaţuje ako 
súčasť jednorazovej primeranej náhrady za zriadenie vecného bremena, určenej 
podľa tejto smernice. V prípade uloţenia tejto povinnosti je ţiadateľ o zriadenie 
vecného bremena, oprávnený z vecného bremena, povinný písomne oznámiť mestu 
Prievidza do podateľne MsÚ, deň začatia stavebných prác a deň kedy umoţní mestu 
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priloţenie potrebného počtu chráničiek a to v lehote najmenej 10 pracovných dní pred 
začatím stavebných prác. Pokiaľ mesto nebude súhlasiť s uvedeným dňom, zašle 
oznamovateľovi svoje písomné stanovisko. V odsúhlasený deň je oznamovateľ 
povinný umoţniť mestu Prievidza (prípadne aj inej poverenej právnickej osobe) 
priloţenie potrebného počtu chráničiek počas stavebných prác (t.j. najmä počas 
výkopových a pretláčacích prác) tak, aby bolo moţné reálne priloţiť potrebný počet 
chráničiek.“ 

- v bode 3.8.4 sa na koniec textu dopĺňa text: „a na prípadné náklady vynaloţené 
v súvislosti s priloţením potrebného počtu chráničiek“ 

Hlasovanie: 26 poslancov za.  
 

K bodu 9) 
Majetkoprávne veci predloţila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie. 

 
K ţiadosti spoločnosti GENERALINVEST, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Moyzesa č. 1, 
o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza z parcely č. 2122/1 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere pribliţne 2,5 m2, za účelom zastavania prístreškom pre vstupnú rampu do objektu OD 
Vtáčnik, čím sa zvýši bezpečnosť pre chodcov a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu; 
prijalo MsZ uzn. č. 285/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
Ľubica Burešová predloţila ţiadosť spoločnosti SLOV TAIN, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, 
Košovská cesta č. 23, o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. č. 1944/4, ostatné plochy vo 
výmere 41 m2, v celosti,  parc. č. 1944/5, ostatné plochy vo výmere 7 m2, v celosti, parc. č. 
1944/8, ostatné plochy vo výmere 58 m2, v celosti a pozemky parc. č. 1944/21, ostatné plochy vo 
výmere 114 m2 a parc. č. 1944/22,  ostatné plochy vo výmere 695 m2, odčlenené z parcely č. 
1944/1 Geometrickým plánom č. 252/2011, pozemky spolu vo výmere 915 m2, za účelom 
obsluhy susediaceho objektu súpisné č. 2724 na parc. č. 1944/7, ktorého je spoločnosť 
vlastníkom ako aj na parkovanie motorových vozidiel. Časť pozemkov vo výmere 220 m2 má 
spoločnosť v uţívaní na základe Nájomnej zmluvy č. 4/11481/03/2004 uzavretej na dobu určitú, 
20 rokov. Zároveň spoločnosť ţiada uhradiť kúpnu cenu formou splátok (maximálne 1 660,- € 
mesačne) s tým, ţe prvá splátka bude 30% z kúpnej ceny. 
Primátorka mesta uviedla, ţe mestská rada sa zaoberala moţnosťou vyuţitia týchto pozemkov 
na parkovanie v centre mesta. Z tohto dôvodu ani MsR neodporučila schváliť zámer odpredaja 
predmetného pozemku. 
K ţiadosti spol. SLOV TAIN, s. r. o., prijalo MsZ uznesenie č. 286/11, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici.  
Hlasovanie: 24 poslancov proti, 1 sa zdrţal.  
 

K bodu 10) 
„Diskusia pre obyvateľov“ 

 Zástupcovia Mladého parlamentu – Branislav Gigadz a Branislav Michalík prezentovali 
projekt Revitalizácie športových ihrísk v meste.  Mladý parlament zmonitoroval 12 športových 
ihrísk na sídlisku Zapotôčky. V závere prezentácie poďakovali poslancovi Ing. Branislavovi 
Bucákovi, predsedovi komisie športu, za aktívnu spoluprácu pri realizácii projektu.  
 

V rámci diskusie pre obyvateľov vystúpila pani Jana Árvová s otázkou týkajúcou sa 
zrušenia uznesenia MsZ č. 247/10, ktorým MsZ schválilo  poskytnutie finančných prostriedkov vo 
výške, ktoré mesto Prievidza získalo za odpredaj pozemkov na Ul. I. Vysočana od ţiadateľov, 
pričom mesto Prievidza zameria teleso komunikácie, chodníka a verejné osvetlenie s tým, ţe 
finančné prostriedky budú zaradené do rozpočtu mesta Prievidza v  roku 2011. 
Pani Janu Árvovú zaujímalo, prečo je navrhnuté predmetné uznesenie na zrušenie.  
Konštatovala, ţe mesto dalo ţiadateľom verejný prísľub a teraz nové MsZ plánuje toto uznesenie 
zrušiť.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe k danej problematike uţ bolo zvolané 
pracovné stretnutie s dotknutými, ale mesto nemá voľné finančné prostriedky na to, aby na tejto 
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ulici vybudovalo cestu.  Jana Árvová uviedla, ţe kvôli nezrealizovanej komunikácii majú 
stavebníci problém s kolaudovaním rodinných domov.  Ing. Jana Michaličková, hlavná 
kontrolórka mesta, uviedla, ţe na základe poţiadavky pána Gondu, bola vykonaná kontrola, 
pričom bolo zistené, ţe v zmysle schváleného uznesenia neboli finančné prostriedky do rozpočtu 
zaradené. PhDr. Eleonóra Porubcová uviedla, ţe pokiaľ by si cestu vybudovali stavebníci na 
vlastné náklady, mala by byť táto komunikácia aspoň zaradená do passportu čistenia komunikácii 
v meste.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, Phd. vyzval pani Janu Árvovú, aby spoločne so ostatnými 
dotknutými predloţili návrh riešenia a zároveň dodal, ţe mesto je otvorené komunikácii. 
 

K bodu 9.1) 
Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie, pokračovala v predkladaní ţiadostí 

týkajúcich sa majetkoprávnych vecí.  
 
K ţiadosti spoločnosti L.I.R.R., s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom prístupu 
po pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2570/5 vo vlastníctve mesta Prievidza k budúcemu 
polyfunkčnému objektu na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2570/14 vo vlastníctve spoločnosti 
L.I.R.R., s.r.o., Prievidza;   prijalo MsZ uzn. č. 287/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 22 proti, 2 sa zdrţali. 

 
K ţiadosti Dušana Janeka a manţ.,  bytom Ul. S. Chalupku č. 319/47, Prievidza  o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 99, ostatné plochy vo výmere   pribliţne 18 m2 ,  za účelom  
prístavby garáţe k bytovému domu SVB a NP „Sedmička“. Zároveň ţiadajú o udelenie súhlasu 
na vybudovanie prístupu k budúcej garáţi  v rozsahu výmery pribliţne 9 m2,  prijalo MsZ uzn. č. 
288/11. 
Hlasovanie: 24 poslancov proti. 

 
K ţiadosti spoločnosti UBYFO-SERVIS VÝŤAHOV, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Športová ul. č. 
32,   o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 829/6, zastavané plochy a nádvoria 
v rozsahu  výmery   pribliţne 700 m2,  za účelom  vyuţitia ako spevnenú parkovaciu plochu 
s moţnosťou postavenia troch garáţí,  prijala MsR uzn. č. 289/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov proti.  

 
K ţiadosti spoločnosti PROGRES Bojnice, s. r. o., so sídlom v Bojniciach, Ul. A. Hlinku č. 15,  

v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na Malookruţnej ul. 

v Prievidzi súp. č. 1918-2, postaveného na parcele č. 116/7 v k. ú. Prievidza: 

- PaedDr. Petra Pernišová , trvalé bydlisko: Na karasiny 250/63,Prievidza 

- Ing. Michal Habalčík, trvalé bydlisko: Súkennícka ul. 258/4,Prievidza 

- Eduard Špiner, trvalé bydlisko: Ul. Ľ. Štúra 3, Prievidza 

- Juraj Filip, trvalé bydlisko: Malookruţná ul. 182/17, Prievidza 

- Ing. Jaroslav Mäsiar, trvalé bydlisko: Malookruţná ul. 4/5, Prievidza 

- Adriana Mäsiarová, trvalé bydlisko: Malookruţná ul. 4/5,  Prievidza 

o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 116/7, zastavané plochy a nádvoria  vo  

výmere  220 m2,  za účelom majetkoprávneho vyporiadania pozemku (pod bytovým 

domom súp. č. 1918-2 postaveným v rámci informačného memoranda spoločnosťou 

PROGRES Bojnice, s. r. o., Bojnice), 

prijalo MsZ uzn. č. 290/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 

Hlasovanie: 22 poslancov za.  

 
K ţiadosti Ing. Bohuslava Chrenka, bytom Ul. J. Murgaša č. 18/9, Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – elektrickej NN prípojky na pozemku v k.ú. 
Prievidza parc.č. 1093 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a rodinnému domu v k.ú. 
Prievidza parc.č. 1076;   prijala MsR uzn. č. 291/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
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Hlasovanie: 24 poslancov za.  

 
Poslanci MsZ sa ďalej zaoberali ţiadosťou Ing. Ladislava Centára – S. C. S.,  bytom 
Šimonovianska ul. č. 5/18, Partizánske, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 3796/2, 
ostatné plochy v rozsahu  výmery   pribliţne 92 m2,  za účelom  vyuţitia ako záhradné centrum,  
ktoré bude oplotené zeleným priehľadným pletivom, t. j. bez zastavania plochy, kde bude 
vystavený záhradný tovar – rastliny. Poslanec Ing. Martin Bugár uviedol, ţe obyvatelia tejto 
lokality ţiadajú, aby pozemok nebol odpredaný a to z dôvodu, ţe na tomto pozemku sa 
umiestňuje veľkoobjemový kontajner a taktieţ na tento pozemok obyvatelia ukladajú lístie 
a opílené konáre.  
MsZ uznesením č. 292/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza 
predať časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 3796/2, ostatné plochy vo  výmere podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom,  pribliţne 92 m2.    
Hlasovanie: 2  poslanci za, 21 proti, 5 sa zdrţali. 

 
K ţiadosti spoločnosti Elektroenergetické montáţe, a.s., Ţilina, dcérskej spoločnosti 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina,  o zriadenie vecného bremena  s právom 
uloţenia inţinierskych sietí –  elektrickej NN a VN prípojky na pozemkoch v k.ú. Prievidza 
parc.č.3796/2, parc.č. 3796/4 a parc.č. 3796/8 vo vlastníctve mesta Prievidza, k stavbe budúceho 
objektu „Spoločensko-relaxačného centra cestovného ruchu Prievidza prijalo MsZ uzn. č. 293/11, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 29 poslancov za. 
 
Michal Dobiaš, poslanec  MsZ, opätovne vzniesol pripomienku smerujúcu k podmienke ukladania 
káblov do chráničiek.  JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, uviedol, ţe myšlienka je 
správna, ale realizácia nie je jednoduchá, tento krok by bolo treba finančne ochrániť.  
 
Pri prerokovávaní ţiadosti Ivana Porubca, PaedDr. Eleonóra Porubcová, poslankyňa MsZ,   
v zmysle zákona vyhlásila, ţe pri prerokovávaní predmetnej ţiadosti ide aj o jej osobný záujem, 
nakoľko ţiadateľom je jej syn.  
K ţiadosti Ivana Porubca, Veterná ul. č. 12, Prievidza o zriadenie vecného bremena  s právom 
prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami po pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2788/1, vo 
vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a  rodinnému domu v k.ú. Prievidza parc.č. 2791,   prijalo 
MsZ uzn. č. 294/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Primátorka mesta uviedla, ţe v tomto prípade je vecné bremeno vydrţané právnym predchodcom 
ţiadateľa.  
Hlasovanie: 28 poslancov za, 1 sa zdrţal.  
  
K ţiadosti Ing. Dušana Gondu, Makovického ul. 498/4, Prievidza o zriadenie vecného bremena  
s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami po pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 
5403 a parc.č. 5400/39, vo vlastníctve mesta Prievidza,   prijalo MsZ uzn. č. 295/11, ktoré tvorí 
prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdrţal.  

 
K ţiadosti Mgr. Vladimíra Moravíka, Na karasiny č. 250/59, Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s právom uloţenia inţinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky 
na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5400/42 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku 
a budúcemu rodinnému domu v k.ú. Prievidza parc.č. 5400/131;   prijalo MsZ uzn. č. 296/11, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 
K ţiadosti Aleny Fiamčíkovej, bytom Podhorská ul. 453/64, Prievidza – Veľká Lehôtka o kúpu 

pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 183/2, záhrada  vo  výmere  74 m2,  za účelom 
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majetkovoprávneho vyporiadania pozemku uţívaného ako záhrada pri rodinnom dome uţ jej 

rodičmi a starými rodičmi, prijalo MsZ uzn. č. 297/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  

Hlasovanie: 25 poslancov za.  

 
K návrhu na majetkovoprávne vyporiadanie  pozemkov v areáli Základnej umeleckej školy 
Prievidza, v k.ú. Prievidza,  parc.č. 1886/2  vo výmere 8 m2 a pozemok parc.č. 1886/1 vo výmere 
5 m2, ktorý je vo vlastníctve   Ing. Jána Cibulu,  do majetku mesta Prievidza a to formou zámeny 
za pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 1888/1 vo výmere 13 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta 
Prievidza; prijalo MsZ uzn. č. 298/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, ţe návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 
247/10, ktorým MsZ schválilo  poskytnutie finančných prostriedkov vo výške, ktoré mesto 
Prievidza získalo za odpredaj pozemkov na Ul. I. Vysočana od ţiadateľov, pričom mesto 
Prievidza zameria teleso komunikácie, chodníka a verejné osvetlenie, z rokovania MsZ sťahuje. 
Touto témou sa poslanci zaoberali v rámci diskusie pre obyvateľov. Primátorka mesta uviedla,   
ţe k problematikou sa bude MsZ zaoberať na niektorom z ďalších rokovaní.  
 

K bodu 9.2) 
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia, predloţila návrh na bezodplatné 

odovzdanie stavby „Stavebné úpravy Nábreţnej ulice v Prievidzi“ spoločnosťami SCP, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave, Technická ul. č. 7 a UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová 
spoločnosť, so sídlom v Bojniciach, Opatovská cesta 4. Predmetné spoločnosti stavbu  
zrealizovali na vlastné náklady v rámci výstavby Unikliniky a OC Korzo v zmysle Zmluvy 
o spolupráci a nájme pozemkov, uzatvorenej dňa 20.06.2008 s mestom Prievidza, a to na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parc. č. 4857/11, parc. č. 4856/37, parc. č. 
4857/10, parc. č. 4857/12, parc. č. 3983/6 a parc. č. 3983/8 podľa skutočného zamerania stavby 
Geometrickým plánom č. 470/2008 a Geometrickým plánom č. 222/2010, v celkovej hodnote 
242 562,94 €. Stavba bola skolaudovaná v dvoch etapách. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 07.02.2009 a dňa 02.09.2010; stavba pozostáva z kruhovej kriţovatky, 
verejného osvetlenia, posunu komunikácie, vytvorenia autobusových zastávok – spevnených 
plôch, dopravných ostrovčekov a odbočenia z Nábreţnej ul. 
MsZ uznesením č. 299/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo bezodplatné prevzatie stavby 
„Stavebné úpravy Nábreţnej ulice v Prievidzi“.  
Hlasovanie: 29 poslancov za. 
 

K bodu 9.3) 
Mgr. Ivan Benca, vedúci referátu pre strategický rozvoj mesta, podal informácie 

o pripravených projektoch.  
 

Mgr. Ivan Benca podal informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia Základnej 
školy na Rastislavovej ulici v Prievidzi“.  
Cieľom projektu je zníţenie energetickej náročnosti objektu a vytvorenie kvalitnejších podmienok 
pre výchovno-vzdelávací proces. Obsahom rekonštrukčných prác bude výmena otvorov 
v obvodových stenách a zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom 
pavilónu A základnej školy. 
MsZ uznesením č. 300/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu 
s názvom: „Rekonštrukcia Základnej školy na Rastislavovej ulici  v Prievidzi“ a kofinancovanie 
projektu vo výške 7 593,44 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  

 
Cieľom ďalšieho projektu s  názvom: „Modernizácia technického vybavenia DHZ Prievidza - 
Veľká Lehôtka“ je modernizácia výzbroje Dobrovoľného hasičského zboru Prievidza – Veľká 
Lehôtka: motorová striekačka PS 12 s výbavou (savice , hadice C,B, prúdnice, rozdeľovač, sací 
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kôš), motorové vodné plávajúce čerpadlo s príslušenstvom, kalové čerpadlo s príslušenstvom na 
odsávanie vody zo zaplavených objektov. 
MsZ uznesením č. 301/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu 
s názvom: „Modernizácia technického vybavenia DHZ Prievidza - Veľká Lehôtka“ a 
kofinancovanie projektu vo výške 331,60 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 
 
Mgr. Ivan Benca informoval o projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia prechodov pre 
chodcov“, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich prechodom tak, ţe budú 
priamo osvetlení doplnkovým osvetlením.  
MsZ uznesením č. 302/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu 
s názvom: „Vybudovanie osvetlenia prechodov pre chodcov“ a kofinancovanie projektu vo výške 
592,42 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
 
Realizátorom   ďalšieho    projektu   je   ZŠ III na Ul. S. Chalupku  v   Prievidzi.    Cieľom  projektu   
s názvom: „Podpora inovácií vo vzdelávaní“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,           
je pritiahnuť ţiaka k čítaniu kníh ako súvisiacich textov, nielen ukáţok v učebniciach, tvorba 
školského časopisu, budovanie triednych kniţníc, tvorba vlastnej dramatizácie rozprávky. 
MsZ uznesením č 303/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu s názvom: 
„Podpora inovácií vo vzdelávaní“ a kofinancovanie projektu vo výške 300,00 € t.j. 6,3% 
z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 

K bodu 9.4) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla,  ţe v zmysle ust. § 13b ods. 1 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, odvolala dňa 6.10.2011 Helenu 
Dadíkovú z funkcie zástupcu primátora mesta Prievidza, na základe jej písomného vzdania sa 
funkcie zástupcu primátora mesta zo dňa 5.10.2011. 
MsZ uznesením č. 304/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, skonštatovalo, ţe v zmysle ust. § 13b 
ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení odvolaním z funkcie zástupcu 
primátorky mesta prestáva byť Helena Dadíková členom mestskej rady. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 
Uznesením č. 305/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ zobralo na vedomie informáciu, ţe 
primátorka mesta  v súlade s ust. § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 
v platnom znení poverila od 10.10.2011 výkonom funkcie zástupcu primátorky mesta Prievidza 
poslanca JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. a v súlade s ust.  § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení mu primátorka mesta určuje rozsah zastupovania 
v písomnom poverení. Týmto uznesením zároveň  MsZ skonštatovalo, ţe v zmysle ust. § 13b 
ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení je zástupca primátorky mesta 
členom mestskej rady. Uznesením MsZ č. 343/2010 bolo na návrh primátorky mesta potvrdené 
zriadenie 9-člennej mestskej rady, ktorá bola zriadená uznesením MsZ č. 9/2003. JUDr. Ing. 
Ľuboš Maxina, PhD. bol na základe tajného hlasovania uznesením MsZ č. 344/2010 zo dňa 
21.12.2010 zvolený za člena mestskej rady. Z uvedeného dôvodu má MsR momentálne iba              
8 členov a je potrebné doplniť 9-teho člena MsR.  
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, ţe za nového člena MsR navrhuje 
Helenu Dadíkovú. V krátkosti vyzdvihla jej prácu vo vzťahu k mestu a poznamenala, ţe Helena 
Dadíková je poslankyňa, ktorá vo voľbách získala od obyvateľov mesta najväčší počet hlasov. 
V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ sa voľba člena MsR vykoná tajným hlasovaním. Pred 
hlasovaním musí byť schválená volebná a mandátová komisia.  
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Uznesením č. 306/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo mandátovú komisiu v zloţení: 
Mgr. Ľubomír Vida – predseda, Marcel Dobrovodský – člen, Juraj Ohradzanský – člen. 
Hlasovanie: 28 poslancov za, 1 sa zdrţal.  

 
Uznesením č. 307/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo volebnú komisiu v zloţení: Katarína 
Vráblová – predsedníčka, Ing. Petra Kobetičová – členka, Michal Dobiaš – člen. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 
Primátorka mesta vyzvala členov komisií, aby sa ujali svojej práce. 
 
Katarína Vráblová, predsedníčka volebnej komisie, informovala prítomných o priebehu tajných 
volieb na člena MsR.  Poţiadala členov volebnej komisie, aby rozdali prítomným poslancom 
hlasovacie lístky. Hlasovací lístok sa upravuje zakrúţkovaním zvolenej moţnosti za alebo proti.  
Navrhnutou kandidátkou bola Helena Dadíková.  Mgr. Ľubomír Vida, predseda mandátovej 
komisie, uviedol, ţe v miestnosti je prítomných 29 poslancov MsZ.  
Po vykonaní aktu tajných volieb spočítali členovia volebnej komisie hlasy a po krátkej prestávke 
predloţila predsedníčka volebnej komisie Správu volebnej komisie z tajných volieb člena 
Mestskej rady v Prievidzi. 
Na základe spočítaných hlasovacích lístkov boli dosiahnuté výsledky: Helena Dadíková získala 
22 hlasov za, 5 hlasov proti.  V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ bola Helena Dadíková 
zvolená v tajnom hlasovaní za členku Mestskej rady v Prievidzi 
MsZ uznesením č. 308/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, skonštatovalo, ţe na základe výsledkov 
tajného hlasovania bola Helena Dadíková zvolená za členku Mestskej rady v Prievidzi.  
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 

K bodu 9.5) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, informovala o vzdaní sa Ing. Zuzany 

Lukáčovej  členstva v komisii daní, poplatkov, obchodu, sluţieb a verejného poriadku. Doplnenie 
nového člena nebolo navrhnuté.  
MsZ uznesením č. 309/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 
346/10 zo dňa 21. 12. 2010 bod č. 5  o určení počtu členov komisie daní, poplatkov, obchodu, 
sluţieb a verejného poriadku tak, ţe sa zníţi počet členov na z 9 na 8  vrátane predsedu (5 
poslanci, 3 neposlanci), a zmenu uznesenia MsZ č. 352/10 zo dňa 21. 12. 2010  písm.c) takto: 
text: „4 členov z radov neposlancov“ sa nahrádza „3 členov z radov neposlancov“ a vypúšťa sa          
„Ing. Zuzanu Lukáčovú“. 
Hlasovanie: 29 poslancov za.  
 

K bodu 9.6) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predloţila návrh na schválenie                 

Mgr. Michala Ďurejeho  za predsedu poradného orgánu primátorky mesta – masmediálnej rady. 
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uzn. č.  310/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.   
 

K bodu 9.7) 
Informáciu o vzdaní sa členstva Ing. Milana Simušiaka v Rade MŠ  na Ul. Š. Závodníka 

v Prievidzi predloţil JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, zástupca primátorky mesta. 
MsZ uzn. č. 311/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo delegovanie Mgr. Radoslava Vrtiela 
ako zástupcu zriaďovateľa do Rady MŠ  na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi. Rada školy podporila 
schválenie navrhnutého kandidáta. 
Hlasovanie: 29 poslancov za.  
 
 
 
 
 



 11 

K bodu 11) 
„Interpelácie poslancov“ 

 Michal Dobiaš, poslanec MsZ, poţiadal, aby aj v tomto roku boli osadené vianočné 
stromčeky na sídlisku Sever a sídlisku Píly pred hotelom Magura.  
MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsZ, uviedol, ţe vianočné stromčeky budú umiestnené tak 
ako v minulom období. 
PaedDr. Eleonóra Porubcová poţiadala o osadenie vianočného stromu aj pred cintorínom.             
Bc. Miroslav Procháska, konateľ spol. UNIPA, s. r. o., uviedol, ţe na príprave osadení vianočných 
stromov sa pracuje.  
 
Peter Petriska, poslanec MsZ, vzniesol pripomienku k dopravnej značke na Ul. Matušku. Ďalej 
Peter Petriska  poţiadal o doplnenie nového člena do komisie starostlivosti o obyvateľov. 
Primátorka mesta ho poţiadala o písomné predloţenie podnetov resp. návrhov. 
 
MUDr. Jaroslav Cigaňák, poslanec MsZ, otvoril tému zastúpenia poslancov v parlamente.  
PaedDr. Eleońora Porubcová uviedla, ţe napriek veľkej snahe miestnych poslancov je náročné 
„vybojovať“ predné miestna na kandidátkach pre poslancov z regiónu. Miesta na kandidátkach 
strán sa dohadujú na krajskej úrovni.  
 
Július Urík, poslanec MsZ, sa pýtal na projekt rekonštrukcie ZŠ na Rastislavovej ulici v Prievidzi. 
MVDr. Norbert Turanovič uviedol, ţe projekt rekonštrukcie celej školy sa realizovať nebude, 
mesto pôjde cestou menších projektov – postupnej rekonštrukcie po pavilónoch.  
 
Primátorka mesta informovala poslancov, ţe k návrhu rozpočtu mesta Prievidza na budúci rok 
bude pred rokovaním MsZ zvolané pracovné stretnutie poslancov.   
 

K bodu 12) 

Záver 

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

konaného dňa 25.10.2011 
 v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                    .............................................                  
          Ing. Peter Petráš              MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD. 

  overovateľ I.                                                                          overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                   JUDr. Katarína Macháčková 
           prednosta MsÚ                                                                primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
V Prievidzi  7. 11. 2011 

 
 


