Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 25. 9. 2012
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
13.15 h

Prítomní:

28 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnili sa:

Katarína Čičmancová, Michal Dobiaš, MUDr. Ján Šlapák

Ďalej prítomní:

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka mesta
Ing. Naďa Prilinská – asistentka prednostu MsÚ
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie
Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie
Ing. Martina Fritzová – ref. právnej kancelárie
Ing. Zuzana Homolová – vedúca finančného oddelenia
Mgr. Edita Mrázová – vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŢP
Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a starost. o občana
Ing. Lýdia Ondrejková – vedúca ref. obchodu a cestovného ruchu
Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS Prievidza
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi
Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS v Prievidzi
Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s. r. o.
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s. r. o.
– ďalej podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie MsZ viedol: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta
K bodu 1)
„Otvorenie“
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, otvoril a privítal na
rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných
poslancov, zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu,
novinárskej obce, 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 28 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím bolo
zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca
primátorky mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Jana Michaličková –
hlavná kontrolórka mesta. Funkciu spravodajcu MsR vykonávala Ing. Petra Kobetičová.
Zástupca primátorky mesta menoval overovateľov zápisnice z MsZ: Ing. Branislava Bucáka
a Ing. Petra Petráša.
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov: Mgr. Ľubomíra Vidu – za predsedu,
Gabriela Čaudera – za člena, Ing. Romana Gondu – za člena.
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Uznesením č. 254/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zloţenie návrhovej
komisie v zmysle predloţeného návrhu.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. konštatoval, ţe návrh programu poslanci obdrţali
v pozvánkach.
Návrh programu:
1)
Otvorenie
2)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 130/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza
č. 54/2000 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza
3)
Návrh na zrušenie IS č. 36 – Kritériá pre posudzovanie objektívnosti, efektívnosti
a účelnosti vynaloţených nákladov a ich následnej kontroly pri financovaní činností
vybraných športových klubov pôsobiacich na území mesta Prievidza z rozpočtu mesta
okrem transferov podľa VZN č. 80/2005 a jeho grantového programu
4)
Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov
a funkcionárov športu – Ceny krištáľového páva a Ceny fair play v okrese Prievidza
5)
Majetkoprávne veci
6)
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)
7)
Rôzne
8)
Interpelácie poslancov
9)
Záver
Návrh programu bodu „Rôzne“:
1)
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 212/12, ktorým MsZ schválilo zvýšenie základného
imania spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.
2)
Informácia o pripravenom projekte s názvom „AGORA 2013“
3)
Návrh na vyradenie dlhodobého nehmotného majetku z evidencie majetku mesta
Prievidza
4)
Informácia ohľadom zmeny termínu zvolania MsZ v mesiaci november 2012
PaedDr. Eleonóra Porubcová podala poslanecký návrh na doplnenie programu rokovania
o bod Zachovanie Génius loci mesta Prievidza.
Uznesením č. 255/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo program s doplnením
bodu: Zachovanie Génius loci mesta Prievidza.
PaedDr. Eleonóra Porubcová poţiadala, aby bol tento bod zaradený do programu MsZ
podľa moţností čo najskôr a to z dôvodu, ţe nebude prítomná na celom rokovaní MsZ.
Schválený program:
1)
Otvorenie
2)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 130/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza
č. 54/2000 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza
3)
Zachovanie Génius loci mesta Prievidza
4)
Návrh na zrušenie IS č. 36 – Kritériá pre posudzovanie objektívnosti, efektívnosti
a účelnosti vynaloţených nákladov a ich následnej kontroly pri financovaní činností
vybraných športových klubov pôsobiacich na území mesta Prievidza z rozpočtu
mesta okrem transferov podľa VZN č. 80/2005 a jeho grantového programu
5)
Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov
a funkcionárov športu – Ceny krištáľového páva a Ceny fair play v okrese Prievidza
6)
Majetkoprávne veci
7)
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)
8)
Rôzne
9)
Interpelácie poslancov
10)
Záver
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Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 2)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 130/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza
č. 54/2000 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza predloţila
Ing. Lýdia Ondrejková, vedúca ref. obchodu a cestovného ruchu.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 54/2000 o pouţívaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Prievidza bolo napadnuté protestom prokurátora Okresnej
prokuratúry Prievidza z dôvodu jeho nezákonnosti. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi
uznesením č. 221/2012 zo dňa 28. 08. 2012 vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 95/12-8 zo
dňa 03. 08. 2012. Predmetné všeobecne záväzné nariadenie zruší napadnuté Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 54/2000.
MsZ uznesením č. 256/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza
č. 130/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 54/2000 o pouţívaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Prievidza.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 3)
PaedDr. Eleonóra Porubcová podala poslanecký návrh, aby na zachovanie Génius
loci mesta Prievidza pre súčasnosť i budúce generácie mali štatutári i poslanci mesta
Prievidza, ako aj jeho zamestnanci povinnosť pri rokovaniach o zakladaní a zriaďovaní
rôznych organizácií, inštitúcií a pri vyhlasovaní a spracovávaní rôznych ocenení, súťaţí,
štatútov a podobne týkajúcich sa mesta Prievidza uprednostňovať v názve slovo Prievidza,
resp. slovné spojenie mesto Prievidza alebo okres Prievidza. O tejto myšlienke diskutovali
poslanci uţ na predchádzajúcom rokovaní MsZ na podnet poslanca MUDr. Jaroslava
Cigaňáka, PhD. pričom mnohí poslanci tento návrh verejne podporili.
MsZ uznesením č. 257/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválili poslanecký návrh PaedDr.
Eleonóry Porubcovej na zachovanie Génius loci mesta Prievidza.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
K bodu 4)
Návrh na zrušenie Internej smernice mesta Prievidza IS č. 36 - Kritériá pre
posudzovanie objektívnosti, efektívnosti a účelnosti vynaloţených nákladov a ich následnej
kontroly pri financovaní činností vybraných športových klubov pôsobiacich na území mesta
Prievidza z rozpočtu mesta okrem transferov podľa VZN č. 80/2005 a jeho grantového
programu, v znení Doplnku č.1 predloţila Ing. Zuzana Homolová, vedúca ekonomického
oddelenia.
Ing. Zuzana Homolová uviedla, ţe mesto prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré
zistila kontrola NKÚ. Jedným z prijatých opatrení mesta ku kontrole NKÚ SR je zrušenie IS
č. 36 k 30.9.2012, nakoľko táto interná smernica stratila opodstatnenosť a mesto ju
nepouţíva. Mesto sa riadi a postupuje pri vyúčtovaní schválených dotácií poskytnutých
prijímateľom z rozpočtu mesta podľa platného VZN mesta Prievidza č.107/2010. Interná
smernica č. 36 bola vypracovaná v roku 2008. Uplatňovala sa od roku 2009, ale len pre štyri
vybraté športové subjekty. Pochybnosť nad zrušením smernice prejavil poslanec Mgr.
Ľubomír Vida. Helena Dadíková poznamenala, ţe smernica je v súčasnosti nepouţiteľná,
mesto sa riadi vyššou právnou normou a tou je VZN mesta, ktoré rieši poskytovanie dotácií.
MsZ uznesením č. 258/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo Internú smernicu mesta
Prievidza IS č. 36 - Kritériá pre posudzovanie objektívnosti, efektívnosti a účelnosti
vynaloţených nákladov a ich následnej kontroly pri financovaní činností vybraných
športových klubov pôsobiacich na území mesta Prievidza z rozpočtu mesta okrem transferov
podľa VZN č. 80/2005 a jeho grantového programu, v znení Doplnku č.1.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
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K bodu 5)
Štatút ocenenia - Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov
a funkcionárov športu – Ceny Krištáľového páva a Ceny fair play v okrese Prievidza predloţil
Ing. Branislav Bucák, predseda komisie športu pri MsZ v Prievidzi.
Ing. Branislav Bucák uviedol, ţe predmetný materiál bol prerokovávaný na poslednom
rokovaní MsZ, pričom bol zo strany poslancov vznesený návrh na zmenu názvu a to tak, ţe
text „regiónu horná Nitra“ nahradí text „v okrese Prievidza“. O tejto zmene sa diskutovalo
s hlavným organizátorom ocenenia a to s Olympijským klubom, ktorý so zmenou názvu
súhlasil. V ostatných mestách, ktoré sú spoluorganizátorom, ešte štatút schválený nebol,
takţe je moţné prijať predloţený materiál s novým názvom. Iné pripomienky k materiálu
neboli.
MsZ uznesením č. 259/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov športu – Ceny
Krištáľového páva a Ceny fair play v okrese Prievidza.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 6)
Majetkoprávne veci predloţila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
K ţiadosti Mariána Beňačku – BenSed, bytom Prievidza, Dúbravská ul. č. 13/1, o kúpu
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 2059/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery
pribliţne 29 m2, na účel zriadenia parkovacích miest pre zákazníkov prijalo MsZ uzn.
č. 260/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 2 poslanci za, 19 proti, 4 sa zdrţali.
K ţiadosti Vladimíra Hanusku, Horská č. 1311/4, Partizánske o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 3585/1,
parc.č. 3585/4 a parc.č. 3591/1 strpieť na týchto pozemkoch uloţenie inţinierskych sietí –
elektrickej prípojky a strpieť trvalý prístup za účelom údrţby, opráv a rekonštrukcie s pouţitím
príslušných mechanizmov v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3591/335,
prijala MsR uzn. č. 261/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za, 1 sa zdrţal.
Ľubica Burešová podala informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 130/12 zo dňa 29.5.2012 v znení uznesenia č. 227/12 zo dňa 28.8.2012 bol na
úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 10.9.2012 zverejnený zámer mesta predať spoločnosti
BAUTECH, s. r. o., so sídlom v Novákoch, Ul. E. M. Šoltésovej č. 227 nehnuteľnosť pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 1460/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30
m2, z neknihovanej PK parcely č. 2227/2, odčlenený Geometrickým plánom č. 212/2011, na
účel vytvorenia parkoviska pre osobné automobily pred administratívnou budovou vo
vlastníctve ţiadateľa. MsZ uzn. č. 262/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1460/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30
m2, z neknihovanej PK parcely č. 2227/2, odčlenený Geometrickým plánom č. 212/2011, do
vlastníctva spoločnosti BAUTECH, s. r. o., so sídlom v Novákoch, za cenu 51,782 €/m2
s tým, ţe spoločnosť uţ uhradila v zmysle Kúpnej zmluvy č. 43/01 zo dňa 04.12.2001 za
časť predmetného pozemku vo výmere 14 m2 kúpnu cenu vo výške 724,95 € (21 840,- Sk –
uhradená dňa 18.12.2001), na účel vytvorenia parkoviska pre osobné automobily pred
administratívnou budovou vo vlastníctve kupujúceho, a to spôsobom ako dôvod hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení
neskorších
predpisov zdôvodnený tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k susediacim nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti, ktorá sa oň riadne
stará, vytvorí parkovacie miesta, čím v zmysle § 4 ods. 3, písm. f) a g) zákona č. 369/90
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Zb. zabezpečuje namiesto mesta verejnoprospešné sluţby a vytvára bezproblémový
pohyb a vhodné podmienky obyvateľom mesta.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
Ďalej právna kancelária predloţila informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č. 229/12 zo dňa 28. 8. 2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza
dňa 10. 9. 2012 zverejnený zámer mesta predať Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Prievidza
– mesto, Mariánska ul. č. 573/4, Prievidza nehnuteľnosť – stavbu kaplnky súp. číslo III.275
postavenej na pozemku parcela č. 6359, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 161 m2 v k.
ú. Prievidza zapísanú na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Prievidza na účel realizovania slobody
náboţenského vyznania a viery, bohosluţieb, náboţenských úkonov a obradov
a
vybudovania prípojky elektrickej energie. MsZ uznesením č. 263/12, ktoré tvorí prílohu k
zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti – stavby kaplnky súp. číslo III.275 postavenej na
pozemku parcela č. 6359, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 161 m2 v kat. území
Prievidza zapísanú na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Prievidza,
do vlastníctva
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Prievidza – mesto, Mariánska ul. 573/4, Prievidza, za cenu
1,00 €, na účel realizovania slobody náboţenského vyznania a viery, bohosluţieb,
náboţenských úkonov a obradov a vybudovania prípojky elektrickej energie, a to spôsobom
ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zdôvodnený tým, ţe cirkevné vlastníctvo
kaplnky vyplýva z povahy stavby, uţívanie kaplnky a jeho spôsob je daný jej povahou
a určením a dôleţité je aj hľadisko ekonomické, keďţe farnosť zabezpečí pre stavbu prípojku
elektrickej energie a starostlivosť o objekt do budúcna.
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 proti.
K ţiadosti spotrebného druţstva COOP Jednota Prievidza, SD, Ul. A. Hlinku I. 437, Prievidza
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú.
Prievidza, parc.č. 5086/61, strpieť na tomto pozemku uloţenie inţinierskych sietí –
vonkajšieho vodovodu a strpieť trvalý prístup k nemu na účel jeho údrţby, opráv
a rekonštrukcie s pouţitím príslušných mechanizmov v prospech vlastníka objektu súp. č.
30847 na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5086/2; prijalo MsZ uzn. č. 264/12, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 2 poslanci za, 21 poslancov proti, 4 sa zdrţali.
K ţiadosti Michaely Kvostkovej, bytom Prievidza, Ul. A. Stodolu č. 160/8, o kúpu časti
pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 5089/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery pribliţne
100 m2, na účel výstavby maloobchodnej predajne, prijalo MsZ uzn. č. 265/12, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 27 proti.
Ľubica Burešová predloţila ţiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Prievidza v zastúpení
investora Mgr. Petra Šeba, Veterná ul. č. 716/35, Prievidza o zriadenie vecného bremena na
výstavbu prístupovej komunikácie a uloţenie inţinierskych sietí na pozemkoch v k.ú.
Prievidza parc.č. 2788/1, parc.č. 2670/1, parc.č. 2747/19 a parc.č. 2706 vo vlastníctve
mesta Prievidza, v súvislosti s realizáciou radovej zástavby „Prievidza Radovka“ na
pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 2790/48 a parc.č. 2670/3, ktoré sú vo vlastníctve
investora. V rozprave vystúpila poslankyňa PaedDr. Eleonóra Porubcová, ktorá uviedla, ţe
poslanci VVO č. IV nepodporili schválenie predloţenej ţiadosti. Výstavbou nových rodinných
domov v tejto časti sa znehodnotí bývanie ostatných obyvateľov, nakoľko jednotlivé stavby
budú postavené v tesnej blízkosti vedľa uţ existujúcich rodinných domov. Ďalej dodala, ţe ju
osobne oslovili obyvatelia bývajúci v tejto časti mesta s tým, ţe nesúhlasia s novou
výstavbou. Pozemok, na ktorom majú byť postavené nové rodinné domy, je vo vlastníctve
pána Mgr. Petra Šeba. Na základe stanoviska architekta mesta je moţné na predmetnom
pozemku vybudovať najviac 5 rodinných domov. Viacerí poslanci vyjadrovali nesúhlasné
stanovisko k schváleniu zriadenia vecného bremena. Z rokovania MsR vyšiel návrh, aby
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bolo zriadené vecné bremeno s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami
okrem ţiadateľa aj v prospech tretích osôb.
MsZ uznesením č. 266/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zriadenie bezplatného
vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemky
v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza parc.č. 2788/1 zast.pl. s výmerou 5288 m2 a
parc.č. 2747/19 zast.pl. s výmerou 6675 m2 v prospech vlastníka pozemkov v k.ú. Prievidza
parc.č. 2790/48 záhrady s výmerou 2004 m2 a parc.č. 2670/3 zat.pl. s výmerou 844 m2
a v prospech tretích osôb v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom na dobu
neurčitú, súhlas s vybudovaním prístupovej komunikácie na pozemkoch v k.ú. Prievidza
parc.č. 2788/1 zast.pl. s výmerou 5288 m2, parc.č. 2747/19 zast.pl. s výmerou 6675 m2 a
parc.č. 2670/1 zast.pl. s výmerou 430 m2, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza a na
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2706 zast.pl. s výmerou 1838 m2 , na ktorý list vlastníctva
nie je zaloţený, a ktorého uţívateľom je mesto Prievidza, zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť inţinierske siete na pozemkoch, miestnych
a prístupových komunikáciách v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza na parc.č.
2788/1, parc.č. 2670/1, parc.č. 2747/19 a parc.č. 2706 v prospech vlastníka pozemkov
parc.č. 2790/48 a parc.č. 2670/3 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom
a s povinnosťou strpieť vstup na tieto pozemky v ktoromkoľvek čase za účelom
prevádzkovania a vykonávania údrţby a opráv týchto inţinierskych sietí.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 13 proti, 6 sa zdrţali.
K bodu 7)
„Diskusia pre obyvateľov“
V diskusii pre obyvateľov vystúpil Ing. Peter Mikulík, Jesenského ul. č. 5/7, Prievidza,
ktorý kritizoval spoplatnený systém v CMPZ mesta Prievidza.
Namietal, ţe obyvatelia, ktorí bývajú v centre mesta a chcú tam parkovať svoje vozidlá, si
musia zakúpiť tzv. rezidentskú kartu v hodnote 10,00 €/1. auto. Vyjadril svoju nespokojnosť
a podľa jeho názoru tento postup je protiústavný, on ako občan sa cíti znevýhodnený z titulu
miesta trvalého bydliska. Ţiadal o zrušenie a vrátenie zaplateného poplatku.
Ing. JUDr. Ľuboš Maxina, PhD, zástupca primátorky mesta, uviedol, ţe takýto systém
parkovania je zavedený v mnohých iných mestách na Slovensku. Systém spoplatneného
parkovania v centrálnej mestskej zóne rieši aj to, ţe obyvatelia tejto zóny môţu kedykoľvek
zaparkovať pred bytovým domom, nemajú tieto parkovacie miesta obsadené autami, ktoré
prichádzajú do centra z celého okresu. Do diskusie sa zapojila Viera Ďurčeková zo
spoločnosti UNIPA, s. r.o., ktorá upozornila, ţe zaplatenie poplatku za rezidenčnú kartu je
dobrovoľné, nie je to povinnosť obyvateľa. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. smerom k pánovi
Petrovi Mikulíkovi dodal, ţe na otázky dostane aj písomnú odpoveď.
K bodu 6)
Rokovanie MsZ pokračovalo bodom Majetkoprávne veci.
Ľubica Burešová predloţila ţiadosť Ing. Alice Šnircovej, Medzibrieţková ul. č. 6, Prievidza
o predĺţenie práva pouţívať pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2670/1 ako prístup k svojmu
rodinnému domu, a to na dobu neurčitú. MsZ uznesením č. 267/12, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici, neschválilo zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 145/12 zo
dňa 29.5.2012.
Hlasovanie: 21 poslancov proti, 4 sa zdrţali.
Právna kancelária predloţila návrh na predaj časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2857/52
ost.pl. s výmerou 1041 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva Martina Stašiaka
a Márie Stašiakovej, Jánošíkova ul. č. 69/3, Prievidza, vlastníkov pozemkov v k.ú. Prievidza
parc.č. 2890/1 a parc.č. 2890/2 a rodinného domu súp. č. 40069 na parc.č. 2890/1 a to na
účel vyuţívania predávaného pozemku ako prístup k priľahlému rodinnému domu a
pozemkom, prípadne ako predzáhradka a zeleň s výmerou 384 m2 podľa zamerania
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geometrickým plánom, MsR odporučila cenu 20,00 €/m2. K predmetnému návrhu prijalo MsZ
uzn. č. 268/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K návrhu právnej kancelárii na predaj časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2857/52 ost.pl.
s výmerou 1041 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva Mareka Erganga, Ul. Ľ.
Ondrejova č. 4/1 Prievidza, vlastníka pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 2889/1 a parc.č.
2889/2 a rodinného domu súp. č. 40068 na parc.č. 2889/2 na účel vyuţívania predávaného
pozemku ako prístup k priľahlému rodinnému domu a pozemkom, prípadne ako
predzáhradka a zeleň s výmerou 383 m2 podľa zamerania geometrickým plánom, prijalo
MsZ uzn. č. 269/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ schválilo cenu 20,00 €/m2.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K návrhu právnej kancelárie na predaj časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2857/52 ost.pl.
s výmerou 1041 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva Viliama Tomášika a Emílie
Tomášikovej, Jánošíkova ul. 70/5, Prievidza, vlastníkov pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č.
2891/1 a parc.č. 2891/2 a rodinného domu súp. č. 40070 na parc.č. 2891/2, na účel
vyuţívania predávaného pozemku ako prístup k priľahlému rodinnému domu a pozemkom,
prípadne ako predzáhradka a zeleň s výmerou 274 m2 podľa zamerania geometrickým
plánom, prijalo MsZ uzn. č. 270/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K ţiadosti spoločnosti BA COM, spol. s r.o., Ul. K. Novackého č. 37, Prievidza o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza
parc.č. 5345/28 strpieť na tomto pozemku uloţenie inţinierskych sietí – pripojovacieho
plynovodu a strpieť trvalý prístup k nemu na účel jeho údrţby, opráv a rekonštrukcie
s pouţitím príslušných mechanizmov v prospech spoluvlastníka objektu súp. č. 319 na
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5342, ktorý vlastní nebytový priestor v tomto objekte vchod
4, orient. čís. 35, 1. poschodie, priestor č. 1-V;
prijalo MsZ uzn. č. 271/12, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K ţiadosti Jaroslava Šimka, Ul. J.Fándlyho č. 751/7, Prievidza, zástupcu Zdruţenia
vlastníkov podľa Zmluvy o zdruţení zo dňa 28.3.2011 v znení dodatkov, o zriadenie vecného
bremena na výstavbu prístupovej komunikácie a uloţenie inţinierskych sietí na pozemkoch
v k.ú. Prievidza parc.č. 3029/145, parc.č. 3029/146, parc.č. 3029/107, parc.č. 3029/137,
parc.č. 3029/99, parc.č. 3029/131, parc.č. 3029/128 a parc.č. 2571/2 vo vlastníctve mesta
Prievidza, v súvislosti s výstavbou rodinných domov v lokalite Prepadliská na pozemkoch
v k.ú. Prievidza parc.č. 3029/105, parc.č. 3029/151, parc.č. 3029/152, parc.č. 3029/153,
parc.č. 3029/156, parc.č. 3029/109, parc.č. 3029/154, parc.č. 3029/155 a parc.č. 3029/106,
ktoré sú vo vlastníctve ţiadateľov, prijalo MsZ uzn. č. 272/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
Ľubica Burešová predloţila ţiadosť Juraja Ohradzanského, bytom Prievidza, Uhlištná ul. č.
731/21, o kúpu časti nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, časť z parcely č.
671/1, trvalý trávnatý porast v rozsahu výmery pribliţne 135 m2, na účel vybudovania
prekrytej letnej terasy. Juraj Ohradzanský, poslanec MsZ v Prievidzi, v súlade s Čl. 3 ods. 3
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. Z. v platnom znení verejne oznámil, ţe sa jedná o jeho
osobný záujem. Zároveň poţiadal o zapísanie oznámenia do zápisu z rokovania MsZ.
MsZ uznesením č. 273/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
predať nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela č. 671/8, trvalý trávnatý porast
s výmerou 135 m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 165/2012 z parcely č. 671/1 na účel
vybudovania prekrytej letnej terasy, za cenu 20,00 €/m2, pre Juraja Ohradzanského, bytom
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Prievidza, Uhlištná ul. č. 731/21; spôsob predaja nehnuteľnosti - pozemku parcela č. 671/8,
trvalý trávnatý porast s výmerou 135 m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 165/2012
z parcely č. 671/1 ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Internej
smernice mesta Prievidza IS – 65, nakoľko ţiadaná nehnuteľnosť je svojím umiestnením
bezprostredne priľahlá k budúcej prevádzke ţiadateľa, ktorá zároveň bude tvoriť zázemie
vonkajšieho sedenia, na ktorom bude Juraj Ohradzanský poskytovať občerstvenie
v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.
j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Hlasovanie: 24 poslancov za, 1 sa zdrţal.
Ponuku Stanislava Šidla, bytom Prievidza, Ul. J. L. Bellu č. 4, na spätné odkúpenie časti
pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 96, diel 1, záhrada vo výmere 127 m2, včlenená
do parcely č. 96 v celkovej výmere 266 m2 a parcela č. 95, diel 2, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 34 m2, včlenená do parcely č. 95 v celkovej výmere 408 m2, ktoré
nadobudol na základe Kúpnej zmluvy č. 5898 uzavretej podľa § 588, 607 a 602 a nasl.
Občianskeho zákonníka (predkupné právo zapísané v KN ako ťarcha, právo spätnej kúpy
bolo len zmluvné dojednanie) dňa 17.12.1998 MsZ uznesením č. 274/12, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici, neprijalo. Kúpnu cenu Stanislav Šidlo navrhol vo výške 8 000,00 € vzhľadom na
investície do oplotenia, terénnych úprav a výsadby zelene. Kúpna cena podľa Kúpnej zmluvy
č. 5898 bola 20 116,00 Sk (t. j. 667,72 €).
Hlasovanie: 22 poslancov proti, 3 sa zdrţali.
K ţiadosti Michala Lukáča a Ľubice Lukáčovej, Majerská ul. č. 924/10, Prievidza
o vyporiadanie časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3120/3 prevodom z vlastníctva
Trenčianskeho samosprávneho kraja do vlastníctva mesta Prievidza na účel dobudovania
časti chodníka k pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3120/20 vo vlastníctve ţiadateľov; prijala
MsZ uzn. č. 275/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 22 poslancov proti, 3 sa zdrţali.
K ţiadosti Obvodného úradu Prievidza, Medzibrieţková ul. č. 2, Prievidza o zámenu
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2670/1 zast.pl. s výmerou 410 m2, vo vlastníctve mesta
Prievidza, za pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 1218/2 ost.pl. s výmerou 1109 m2, vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Obvodného úradu Prievidza, na účel vyriešenia
prístupu ku garáţam obvodného úradu na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2787/5, prijalo
MsZ uzn. č. 276/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov proti, 1 sa zdrţal.
Ľubica Burešová informovala, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
č. 298/11 zo dňa 25.10. 2011 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 27.10. 2011
zverejnený zámer mesta majetkoprávne vyporiadať pozemky v k.ú. Prievidza pod ZUŠ,
parc.č. 1886/2 – zast.pl. a nádvoria s výmerou 8 m2, parc .č. 1886/1 – zast.pl. a nádvoria
s výmerou 5 m2 vo vlastníctve Ing. Jána Cibulu, trvale bytom Prievidza, Jégeho ul. č. 874/11
v celosti, a to zámenou za pozemok parc.č. 1888/1 – záhrada s výmerou 13 m2 vo
vlastníctve mesta Prievidza v celosti. MsZ uznesením č. 277/12, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici, schválilo prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 1888/1 záhrada s výmerou 13
m2 z vlastníctva mesta Prievidza zámenou za pozemky v k.ú. Prievidza parc.č. 1886/2
zast.pl. a nádvoria s výmerou 8 m2 a parc .č. 1886/1 zast.pl. a nádvoria s výmerou 5 m2 vo
vlastníctve Ing. Jána Cibulu, trvale bytom Prievidza, (ktorý s prevodom svojho pozemku do
majetku mesta súhlasí len formou zámeny za mestský pozemok), a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, pretoţe pozemky, ktoré mesto Prievidza potrebuje získať od Jána
Cibulu sa nachádzajú pod budovou Základnej umeleckej školy v Prievidzi, ktorá je majetkom
mesta Prievidza a tento majetok spolu s prislúchajúcim pozemkom má mesto Prievidza
povinnosť zveľaďovať a rekonštruovať v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
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o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, keď okrem iného podľa § 4 písm. f) a h)
tohto zákona mesto zabezpečuje výstavbu a údrţbu kultúrnych, športových a ďalších
mestských zariadení a tieţ utvára podmienky na zabezpečovanie vzdelávania, kultúru,
osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
Ľubica Burešová podala informáciu, ţe v súlade s uznesením MsR č. 338/12 zo dňa
20.08.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 27.08.2012 zverejnený zámer mesta
Prievidza, prenechať pre Jozefa Ziaťka, Ulica A. Škarvana č. 365/4, Prievidza do nájmu
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 3591/1 (zastavané plochy a
nádvoria) s výmerou 300 m2 - nachádzajúcu sa v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti vo
vlastníctve ţiadateľa (pozemok parcela č. 3591/329)
v lokalite Juţný obchvat, na
nepodnikateľské účely - podľa internej smernice IS – 65 písm. h) ako pozemok na
záhradkárske účely, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko
predmet nájmu je zanedbaný, zarastený krovím a ţiadateľ úpravou a výsadbou zelene
zabezpečí v súlade s písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov jednu zo základných úloh mesta pri výkone samosprávy, t.j. „....správu
a údrţbu verejnej zelene....“, a to za podmienok – nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok
a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
MsZ uznesením č. 277/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 3591/1 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou
300 m2 - nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa
(pozemok parcela č. 3591/329) v lokalite Juţný obchvat, pre Jozefa Ziaťka, Ulica A.
Škarvana č. 365/4, Prievidza na nepodnikateľské účely - podľa internej smernice IS – 65
písm. h) ako pozemok na záhradkárske účely, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je zanedbaný, zarastený krovím a ţiadateľ
úpravou a výsadbou zelene zabezpečí v súlade s písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jednu zo základných úloh mesta pri výkone
samosprávy, t.j. „....správu a údrţbu verejnej zelene....“, a to za podmienok – nájomného vo
výške 0,10 €/m2/rok a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou
lehotou.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na prenechanie nehnuteľností –
pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 370/4 orná pôda s výmerou 38566 m2, parc.č. 370/25
záhrady s výmerou 1226 m2, parc.č. 370/45 orná pôda s výmerou 6431 m2, parc.č. 8122/1
orná pôda s výmerou 169896 m2, parc.č. 8122/21 orná pôda s výmerou 5403 m2 a parc.č.
8124/38 orná pôda s výmerou 322 m2 , spolu s výmerou 221 844 m2, ktoré sa nachádzajú
v lokalite Ukrniská a sú vo vlastníctve mesta Prievidza, do nájmu na účely, na ktoré sú
určené podľa zápisu v katastri nehnuteľností, t.j. na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie
poľnohospodárskych plodín, podľa § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre
predaj a nájom majetku mesta Prievidza prijalo MsZ uzn. č. 279/12, ktoré tvorí prílohu k
zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Ľubica Burešová predloţila informáciu, ţe na základe rokovaní vedenia mesta a zástupcov
spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., a Správy majetku mesta Prievidza, s.r.o.,
schválila primátorka mesta zámer mesta prenajať hnuteľný majetok- technológie vo
vlastníctve mesta na účel vyuţívania predmetu nájmu najmä pre potreby výroby tepla
a teplej úţitkovej vody, pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., na dobu
určitú, od 1.10.2012 do 31.12.2012, s nájomným vo výške 6 667,00 €/mesiac.
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MsZ uznesením č. 280/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom hnuteľného majetku
– technológií vo vlastníctve mesta v zmysle zverejneného zámeru.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD dodal, ţe o prenájme pre ďaľšie obdobie sa bude ešte
rokovať.
MsZ uznesením č. 281/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu o
opätovnej obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 23.07.2012 na
základe uznesenia MsZ č. 191/12 zo dňa 26.06.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza – budovy, súpisné č. 30192, na
pozemku parcela č. 6577/3, popis stavby – materská škola a pozemku parcela č. 6577/3,
zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4 334 m2. V stanovenom termíne, t. j. do
12.09.2012 do 12.00 h neboli doručené ţiadne súťaţné návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
Ľubica Burešová informovala, ţe MsR poţiadala právnu kanceláriu, aby predaj
nehnuteľností, ktoré opätovne neboli odpredané formou OVS, riešila prostredníctvom
realitných kancelárií.
MsZ uznesením č. 282/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o opätovnej obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 26.04.2012 na
základe uznesenia MsZ č. 77/12 zo dňa 27.03.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, oplotený areál na Ul. J. Hollého č. 2
zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č.
1889, garáţ súp. č.10769 na parcele č. 1891/7, garáţ súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6
a garáţ súp. č. 10769 na parcele súp. č. 1891/5 s príslušenstvom, pozemky: parc. č. 1889 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m2, parc. č. 1891/7 - zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 18 m2, parc. č.1891/6 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19
m2, parc. č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 m2 a časti z parc. č. 1891/1
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m2, odčlenené Geometrickým plánom č.
11/2011 zo dňa 5.5.2011 ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m2,
t. j.
pozemky spolu s výmerou 724 m2. V stanovenom termíne, t. j. do 13.06.2012 do 12,00 h
neboli doručené ţiadne súťaţné návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
MsZ uznesením č. 283/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobrala na vedomie informáciu
o opätovnej obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 23.07.2012 na
základe uznesenia MsZ č. 193/12 zo dňa 26.06.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 7127/34, orná
pôda s výmerou 455 m2 (v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa,
bytom Prievidza. V stanovenom termíne, t. j. do 12.09.2012 do 12,00 h neboli doručené
ţiadne súťaţné návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
MsZ uznesením č. 284/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 23.07.2012 na základe
uznesenia MsZ č. 190/12 zo dňa 26.06.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej
zmluvy na nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza – pozemkov, parcela č. 1184/81 zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 27 m2 a parcela č. 2374/7, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1546 m2 (bez prenajatej plochy pre taxi sluţbu), spolu s výmerou 1573 m2,
nachádzajúcich sa pod stavbami a časťami stavieb komplexu autobusovej stanice v meste
Prievidza. V stanovenom termíne, t. j. do 12.09.2012 do 12,00 h boli doručené dva súťaţné
návrhy, z ktorých jeden spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola
úspešná. MsR vyhodnotila obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa
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23.07.2012 na základe uznesenia MsZ č. 190/12 zo dňa 26.06.2012 ako úspešnú,
najvhodnejší návrh predloţila spol. ADVANCE INVESTMENTS, a.s., so sídlom v Ţiline, J.
Vuruma č. 8.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
Právna kancelária predloţila návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na
predaj nehnuteľnosti- stavby, súpisné č. 524 vo vlastníctve mesta Prievidza, zapísanej na LV
1, postavenej na pozemku, parcela č. 2159/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m²
vo vlastníctve spotrebného druţstva COOP Jednota Prievidza, na účel vyuţitia stavby ako
polyfunkčný objekt.
MsZ uznesením č. 285/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
predať nehnuteľnosť- stavbu, súpisné č. 524, vo vlastníctve mesta Prievidza, zapísanú na LV
1, postavenú na pozemku, parcela č. 2159/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44
m², vo vlastníctve spotrebného druţstva COOP Jednota Prievidza, na účel vyuţitia stavby
ako polyfunkčný objekt, formou obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: účel vyuţitia: ako
polyfunkčný objekt, kúpna cena: minimálne vo výške 20 000,00 €, termín úhrady kúpnej
ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
K bodu 8)
Rôzne
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, predloţil ţiadosť Prievidza Invest,
s.r.o., na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 212/12 zo dňa
28.8.2012.
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 212/12 dňa 28.8.2012 schválilo zvýšenie
základného imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 84 562,00 €
na sumu 241 201,00 € s tým, ţe záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný spoločník
mesto Prievidza.
Dodatočnou kontrolou pri zápise do obchodného registra bolo zistené, ţe došlo k zrejmej
nesprávnosti (chybe) a to v uvedení nesprávnej výšky základného imania spoločnosti.
Základné imanie spoločnosti je v súčasnosti vytvorené peňaţným (156 639,00 €)
a nepeňaţným vkladom (pozemky v hodnote 132 920,00 €), t.j. spolu v celkovej sume
289 559,00 €. Dôvodom navrhovanej zmeny je, ţe výška základného imania v uznesení
č. 212/12 nebola správna (nebol prirátaný nepeňaţný vklad) a ako základné imanie bol
nesprávne uvádzaný peňaţný vklad 156 639 € zvýšený o sumu 84 562 €, t.j. spolu 241 201
€. Nová výška základného imania bude 374 121 €. Z uvedeného dôvodu Prievidza Invest,
s.r.o., predloţila ţiadosť o zmenu uznesenia MsZ č. 212/12 zo dňa 28.8.2012 v časti výška
základného imania.
MsZ uznesením č. 286/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ
č. 212/2012 zo dňa 28. 8. 2012 takto: časti I. a II sa suma „241 201,00 €“ vypúšťa
a nahrádza sumou „374 121,00 €“ a v časti II. sa za slovo „spoločnosti“ dopĺňa text
„Prievidza Invest, s. r. o.“
Hlasovanie: 22 poslancov za.
Informáciu o pripravovanom projekte s názvom: „AGORA 2013“ a moţnosti čerpania
finančných prostriedkov predloţil Mgr. Ivan Benca, referent pre strategický rozvoj mesta.
AGORA 2013 je projekt zameraný na rôzne metódy účasti občanov na úrovní miest s cieľom
podporiť dialóg medzi občanmi a miestnymi orgánmi verejnej správy, dobrovoľníctvo,
Európsky rok občanov 2013, demokratickú účasť občanov rôzneho veku a sociálnych
skupín na rôznych miestnych záleţitostiach.
Projekt vytvorí platformu rôznych zúčastnených strán – miestne orgány, organizácie
občianskej spoločnosti, občanov na diskusiu, plánovanie a hľadanie moţností podpory
miestnych orgánov ako zapojiť občanov do miestnych záleţitostí a súčasne podporí
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existujúce partnerstvo a vzťahy zúčastnených miest. Projektu sa zúčastnia mestá Prievidza (ako hlavný partner, ktorý zabezpečí celkovú koordináciu, monitoring, komunikáciu
a šírenie výsledkov projektu), Šumperk, Ibbenbüren, Jastrzębie. Trvanie projektu: 1.1.2013 –
30.9.2014. Celkový rozpočet projektu: 89 000 €, Poţadovaná dotácia z programu Európa pre
občanov: 89 000€ - 50% zálohová platba, 50% refundácia, kofinancovanie Mesto Prievidza:
0 €.
MsZ uznesením č. 287/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: „ AGORA 2013“a kofinancovanie projektu vo výške 0 % z celkových výdavkov na
projekt.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia, predloţila návrh na
vyradenie
dlhodobého nehmotného majetku v celkovej obstarávacej cene 296 130,44 € z evidencie
majetku mesta, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej
komisie zo dňa 17.09.2012.
Predmetom vyradenia je dlhodobý nehmotný majetok
pouţívaný v informačných systémoch mesta Prievidza, ktorý sa z dôvodu jeho zastaranosti
a neaktuálnosti
v súčasnej dobe uţ nepouţíva. Ide o informačný systém mesta,
pozostávajúci z hardvéru, operačného systému, databázy a aplikačného softvéru; tento
systém je neaktuálny a nepouţiteľný, bol nahradený novým informačným systémom;
digitálna katastrálna mapa – ide o katastrálne dáta pouţívané do r. 2000; v súčasnosti mestu
poskytuje dáta Správa katastra Prievidza; operačné systémy pre PC a kancelárske
programy, ktoré boli zakúpené v roku 1998; v súčasnosti nie sú tieto systémy podporované
a nie sú kompatibilné s pouţívanou technikou; právny softvér Jurix CDX sa uţ nepouţíva,
nie je aktualizovaný. Vyraďovacia, oceňovacia a likvidačná komisia pri MsÚ na základe
uvedených skutočností skonštatovala, ţe predmetný nehmotný majetok je pre mesto
v súčasnej dobe uţ neupotrebiteľný, preto navrhla jeho vyradenie z evidencie majetku
mesta.
MsZ uznesením č. 288/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vyradenie dlhodobého
nehmotného majetku v celkovej obstarávacej cene 296 130,44 € z evidencie majetku mesta,
a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie zo dňa
17.09.2012.
Hlasovanie: 20 poslancov za.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, informoval o zmene termínu
konania MsZ v Prievidzi v mesiaci november 2012 s tým, ţe rokovanie zvolá primátorka
mesta na deň 28. 11. 2012, t. j. streda.
Informáciu zobrali poslanci uzn. č. 289/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, na vedomie.
Hlasovanie: 20 poslancov za.
K bodu 9)
Interpelácie poslancov
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD. prezentoval svoj názor o potrebe zastúpenia
poslancov v NR SR tak, aby kaţdý okres mal v NR SR svojho zástupcu. Poţiadal
o štatistiku, koľko poslancov bolo z okresu Prievidza v národnej rade od roku 1993. Ďalej
ţiadal, aby na najbliţšom rokovaní MsZ bol prerokovaný bod, ako trvale zvýšiť počet
obyvateľov mesta a okresu Prievidza. Od právnej kancelárie poţadoval, aby pripravila návrh
na zmenu ústavného zákona tak, aby okres Prievidza mal v národnej rade také zastúpenie,
aké mu prináleţí podľa počtu obyvateľov. Taktieţ vyzval média, aby hovorili a diskutovali
o tejto téme. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, ţe pri riešení tohto návrhu je potrebná
zmena volebného systému. Konštatoval, ţe je to zdĺhavá cesta, ale nie nedosiahnuteľná.
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD. poţiadal, aby sa o tejto téme hovorilo aj na najbliţšom
zasadnutí MsZ. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, ţe právna kancelária pripraví k tejto téme
písomnú informáciu.
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Július Urík otvoril tému výrubu stromov a údrţby zelene. Uviedol, ţe na Dlhej ulici pri vchode
č. 8 došlo k rozštiepeniu stromu za pokojného počasia, pričom jedna časť spadla na chodník
a druhá na cestu. Museli zasahovať aj hasiči. Uviedol, ţe pri rozhodnutí o vypilovaní
stromov treba prihliadať aj na stav stromu, či nie je poškodený, či neohrozuje atď. Ďalej
poţiadal o opílenie stromov na Nábreţí sv. Cyrila, sú to stromy v tvare V, ich vek odhadol na
40 - 50 rokov. Poţiadal o preverenie, či tieto stromy sú zaradené medzi stromami, ktoré sa
budú v rámci súťaţe vypilovať. Ďalej hovoril o potrebe opílenia stromov v areáli MŠ Nábr.
sv. Cyrila. Poţiadal o preverenie opilovania konárov v priemere do 6 cm.
Július Urík opätovne poţiadal o riešenie kvality vysielania televízie RTV Prievidza.

K bodu 23)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, v závere poďakoval
všetkým prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh
mestského zastupiteľstva a vyhlásila zasadnutie za ukončené.
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Ing. Branislav Bucák
overovateľ I.

.............................................
Ing. Peter Petráš
overovateľ II.

...............................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

............................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ
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