Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 30. 10. 2012
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
12.45 h

Prítomní:

26 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnili sa:

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., MUDr. Silvia Hrnková, Mgr. Ľubomír
Vida, Ing. Peter Petráš, MUDr. Gabriel Šimko

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
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. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru
Mgr. Edita Mrázová – vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŢP
Mgr. Jana Králová – vedúca sociálneho oddelenia
Mgr. Ivan Benca – ref. pre strategický rozvoj mesta
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

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 26 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím bolo
zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka
mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Jana Michaličková – hlavná
kontrolórka mesta. Funkciu spravodajcu MsR vykonávala Ing. Petra Kobetičová.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ – Ing. Martina Bugára a MUDr.
Dušana Magdina.
Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov: Helenu Dadíkovú – za predsedníčku,
Mgr. art. Antona Bakytu – za člena, Mgr. Pavla Takáča – za člena.
Uznesením č. 290/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zloţenie návrhovej
komisie.
Hlasovanie: 22 poslancov za, 3 sa zdrţali.
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JUDr. Katarína
v pozvánkach.

Macháčková

konštatovala,

ţe

návrh

programu

poslanci

obdrţali

Návrh programu:
1)
Otvorenie
2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
3)
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov pre rok 2012
4)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 126/2012 o podmienkach organizovania
a uskutočňovania verejného zhromaţdenia obyvateľov mesta
5)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Prievidza
6)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky
7)
Protest prokurátora proti VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o drţaní psov na území
mesta Prievidza
8)
Ţiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o., o zvýšenie základného imania
9)
Majetkoprávne veci
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) R ô z n e
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.
2.
3.
4.

Ţiadosť Špeciálnej základnej školy internátnej o prenájom voľných priestorov v správe
I. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi
Ţiadosť spoločnosti MILAN SVITOK STRAVOVŇA, s. r. o., o prenájom nebytového
priestoru v objekte CVČ Spektrum
Informácia o pripravených projektoch a moţnosti čerpania finančných prostriedkov
Odpoveď na poţiadavku poslanca MUDr. J. Cigaňáka, PhD. – volebný systém SR

PaedDr. Eleonóra Porubcová navrhla, aby sa MsZ na tomto rokovaní zaoberalo aj systémom
spoplatneného parkovania v centrálnej mestskej parkovacej zóne. Navrhla, aby kaţdá
domácnosť v centre mesta mala moţnosť získať rezidentskú kartu na parkovanie v centre
mesta.
Primátorka mesta uviedla, ţe celý systém sa bude v najbliţšom období vyhodnocovať.
V súčasnosti sa stále zozbieravajú pripomienky k novému systému parkovania. PaedDr.
Elena Porubcová uviedla, ţe touto témou by sa malo MsZ zaoberať ešte pred schvaľovaním
rozpočtu na budúci rok. Bc. Miroslav Procháska uviedol, ţe prehodnotenie systému
parkovania nemá priamo vplyv na rozpočet mesta.
PaedDr. E. Porubcová uviedla, ţe v tejto chvíli návrh na doplnenie programu sťahuje.
Primátorka mesta predloţila návrh na schválenie programu MsZ s bodmi, ktoré boli
zadefinované v pozvánke. K programu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 156/12, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
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 zrušenie a to: uznesenie č.
222/II./2009, 131/2012 a 170/2012.
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Uznesením č. 222/09 MsZ schválilo nájom pozemkov pre spol. EWD Prievidza, s.r.o.
Spoločnosť EWD Prievidza, s.r.o., bola opakovanie vyzývaná, aby doloţila potrebnú
dokumentáciu, ktorá je potrebná k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. Spoločnosť dokumentáciu
nedoloţila, a preto právna kancelária navrhla zrušiť predmetné uznesenie.
Uznesenia č. 131/12 a 137/12 sa týkajú ţiadosti spol. SLOVTAIN o kúpu pozemkov.
Spoločnosť oznámila, ţe nemá záujem o kúpu pozemkov v zmysle schválených uznesení.
Preto sú predmetné uznesenia navrhnuté na zrušenie.
Michal Dobiaš podal poslanecký návrh, aby pozemky, na ktorých mal byť pôvodne postavený
areál „City Gallery“, neboli v budúcnosti predmetom predaja. Primátorka mesta uviedla, ţe
nie je zámerom mesta tieto pozemky odpredať. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, ţe pokiaľ
v budúcnosti bude doručená na mesto ţiadosť o kúpu týchto pozemkov, mesto sa ţiadosťou
musí zaoberať.
Hlavná kontrolórka mesta predloţila Správu o výsledkoch vykonaných kontrol a stanovisko
k plneniu uznesení MsZ. Z vyhodnocovaných uznesení MsZ vybrala hlavná kontrolórka na
kontrolu dve uznesenia a to č. 146/II/12 – nájom nehnuteľnosti pre Vieru Hofferovú a uzn. č.
190/II./12 – schválenie zámeru mesta prenajať pozemky pod stavbami a časťami stavieb
komplexu autobusovej stanice formou OVS.
Na základe vykonanej kontroly boli
podmienky oboch skontrolovaných uznesení
zapracované do zmlúv.
K vyhodnoteniu uznesení MsZ prijalo MsZ uzn. č. 292/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K poslaneckému návrhu Michala Dobiaša prijalo MsZ uzn. č. 293/12, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: 10 poslancov za, 10 poslancov proti, 5 sa zdrţalo.
K bodu 3)
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012 predloţil
Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.
Ing. Branislav Magdolen uviedol, ţe v tomto roku plánujú v ZpS dokončiť výmenu okien
a zatepliť balkónové steny v obytných jednotkách v stredisku na Ul. J Okáľa. Nakoľko sa
jedná o technické zhodnotenie budovy, je potrebné preklasifikovať v rozpočte finančné
prostriedky z beţných výdavkov na kapitálové.
Celková bilancia rozpočtu ZpS Prievidza na strane príjmov a výdavkov je 1 755 256 €.
MsZ uznesením č. 294/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo II. zmenu rozpočtu
Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 4)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 126/2012 o podmienkach organizovania
a uskutočňovania verejného zhromaţdenia obyvateľov mesta predloţil Mgr. Michal Ďureje,
hovorca mesta.
Materiál bol vypracovaný na základe odporučenia Transparency International Slovensko.
Mgr. Michal Ďureje informoval o pripomienkach z komisií MsZ,. Tie sa predovšetkým týkali
počtu obyvateľov, ktorý je potrebný na zvolanie verejného zhromaţdenia.
MsZ uznesením č. 295/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza
č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaţdenia
obyvateľov mesta s pripomienkami:
- v článku II. v bode 2. písm. b) sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom:
„ak je predloţená petícia obyvateľov mesta v počte najmenej 25 % oprávnených
voličov“,
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-

v článku II. v bode 2 sa dopĺňa písmeno c) s textom: „ak je predloţená petícia
obyvateľov volebného obvodu v počte najmenej 25 % oprávnených voličov“,

v článku VIII. v bode 1 sa pred slovo „úrad“ dopĺňa slovo „mestský“,
v celom texte VZN sa text „podľa ods. (2) písm. a) alebo písm. b) nahrádza
textom „podľa Čl. II. ods. 2 písm. a), písm. b) alebo písm. c).“
Hlasovanie: 25 poslancov za.
-

K bodu 5)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Prievidza predloţila Ing. Zuzana Homolová, vedúca ekonomického oddelenia.
V návrhu VZN č. 131/2012 sa v § 1 stanovuje, ţe mesto poskytne dotácie právnickým
osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám
podnikateľom. Poskytnutie dotácií v príslušnom kalendárnom roku podlieha ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom mesta a prijímateľ dotácie je povinný predloţiť vyúčtovanie dotácie v
termíne určenom v zmluve o poskytnutí dotácie. Mesto stanovilo vo VZN č. 131/2012, ţe
termín vyúčtovania dotácie bude môcť byť najneskôr 15. december príslušného
kalendárneho roka, aby mesto vykonalo do 31. decembra príslušného kalendárneho roka
kontrolu vyúčtovania a postup v prípade porušenia VZN a zmluvy.
Poskytnuté dotácie sa v zmysle návrhu budú zverejňovať na internetovej stránke mesta,
taktieţ stanovisko príslušnej komisie k danej ţiadosti.
Ing. Zuzana Homolová ďalej uviedla, ţe sa mení spôsob vyúčtovania, zúčtovanie dotácie
predkladajú všetky subjekty bez rozdielu výšky dotácie. Platnosť nového VZN je od 1. 1.
2013.
Michal Dobiaš sa pýtal na §6 odst. 10, pričom navrhol vypustiť text „v presnej sume“.
Konštatoval, ţe súhlasí s publicitou dotácií poskytovaných mestom, ale bez uvedenia sumy.
Ďalej dodal, ţe pokiaľ občana bude zaujímať presná výška dotácie, tú si vyhľadá cez
zverejnenú zmluvu. Poslanci túto pripomienku v rámci uznesenia neschválili.
MsZ uznesením č. 296/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza č.
131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza s pripomienkami: v § 6 v bode 1
sa text „Príslušná komisia MsZ“ nahrádza textom „Zapisovateľ príslušnej komisie MsZ“,v § 6
v bode 11. písm. a) sa slovo „ţiadostí “ nahrádza slovom „ ţiadostiach“, v § 7 v bode 3. sa
text „ v zmysle § 6 bodu 2. “nahrádza textom „ v zmysle § 7 bodu 2 .“
Hlasovanie: 22 poslancov za, 4 sa zdrţali.
K bodu 6)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky predloţil
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, ţe VZN upravuje pouţívanie pyrotechniky na verejných
priestranstvách a pozemkoch vo vlastníctve mesta. V § 2 príslušného VZN sú vymedzené
pojmy ako zábavná pyrotechnika, ohňostrojové práce, verejné priestranstvo, verejne
prístupné miesto. Predmetné VZN platí pre územie katastra mesta Prievidza a katastrov
jeho mestských častí. Zábavná pyrotechnika sa na verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach môţe pouţívať od 31. 12. do 1. 1. v čase od 10,00 h do 03. 00 hodiny.
MsZ uznesením č. 297/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza
č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 7)
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza proti VZN mesta Prievidza
č. 66/2002 o drţaní psov na území mesta Prievidza schváleného uznesením Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č. 303/02 dňa 26. 11. 2002, predloţila Ing. Zuzana Lukáčová,
referentka ţivotného prostredia.
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Právna kancelária mesta vo svojom stanovisku uviedla, ţe protest prokurátora moţno
povaţovať za dôvodný a z hľadiska prehľadnosti obsahu samotného VZN odporúča, aby
MsZ protestu vyhovelo a napadnuté VZN navrhuje zrušiť a následne nahradiť novým VZN.
MsZ uznesením č. 298/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyhovelo protestu prokurátora
Okresnej prokuratúry Prievidza proti VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o drţaní psov na
území mesta Prievidza schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.
303/02 dňa 26. 11. 2002. Predmetným uznesením MsZ uloţilo prednostovi MsÚ pripraviť
návrh na zrušenie VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o drţaní psov na území mesta Prievidza
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 303/02 dňa 26. 11. 2002,
v lehote 90 dní od konania MsZ pripraviť návrh nového VZN mesta Prievidza o drţaní psov
na území mesta Prievidza podľa platnej legislatívy.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
K bodu 8)
Ján Dobrovodský, konateľ spol. Prievidza Invest, predloţil ţiadosť o zvýšenie
základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o, jediným spoločníkom mestom
Prievidza o sumu 70 000,00 € na sumu 444 121,00 € s tým, ţe záväzok na nový peňaţný
vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza.
Dôvodom potreby zvýšenia základného imania je nedostatok finančných prostriedkov na
úhradu splátok zmluvy o termínovanom úvere.
MsZ uznesením č. 299/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zvýšenie základného
imania spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu
70 000,00 € na sumu 444 121,00 € s tým, ţe záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný
spoločník mesto Prievidza.
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdrţal.
K bodu 10)
Majetkoprávne veci predloţila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
K ţiadosti Kataríny Vidovej a manţ., trvale bytom Cigeľ č. 270, pošta Prievidza, o kúpu
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 6653, záhrada s výmerou 315 m2, na účel zjednotenia
pozemkov a rozšírenia záhrady, prijalo MsZ uzn. č. 300/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
MsZ predmetným uznesením schválilo zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela č. 6653, záhrada s výmerou 315 m2, na účel zjednotenia
pozemkov a rozšírenie záhrady, za cenu 20,00 €/m², pre Katarínu Vidovú a manţ., trvale
bytom Cigeľ č. 270, pošta Prievidza, ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného
tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve ţiadateľov,
ktorí budú zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods.3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné sluţby – správu
a údrţbu verejnej zelene.
Hlasovanie: 18 poslancov za., 4 proti, 1 sa zdrţal.
K ţiadosti Anny Dolinskej, Nezábudková ul. 30, Prievidza o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5987 strpieť
na tomto pozemku uloţenie inţinierskych sietí – vodovodnej a kanalizačnej prípojky
v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 6127, prijalo MsZ uzn. č. 301/12,
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
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K bodu 10)
„Diskusia pre obyvateľov“
V rámci diskusie pre obyvateľov vystúpil Roman Grolmus, predseda Rady školy
Základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi. Konštatoval, ţe v roku 2008 mesto rozhodlo
o nájme objektu v správe Základnej školy na Mariánskej ulici p. Elene Brezoňákovej, ktorá
v tomto objekte prevádzkuje „Opatrovateľské štúdio Elenka“. Informoval o dlhu nájomníka.
Roman Grolmus uviedol, ţe touto problematikou sa zaoberala aj mestská rada, avšak závery
z rokovania neposunuli problematiku ďalej. Primátorka mesta uviedla, ţe nájomca investoval
do objektu finančné prostriedky. V prípade vypovedania nájomnej zmluvy, by nájomcovi
musel byť zo strany mesta vrátený finančný zostatok zhodnotenej investície. MsR
neodporučila objekt odpájať od energií, nakoľko sa v objekte nachádzajú deti. JUDr. Róbert
Pietrik, vedúci právnej kancelárie, uviedol, ţe tento problém sa intenzívne rieši a mesto
poskytlo vedeniu školy maximálnu súčinnosť. Roman Grolmus poznamenal, ţe škola nemá
s týmto subjektom uzatvorenú zmluvu, zmluvu uzatvorilo mesto. Ing. Jana Michaličková,
hlavná kontrolórka mesta, uviedla, ţe pani riaditeľka školy pri riešení tohto problému
postupovala v súlade s predpismi mesta, keď orgány mesta informovala o vzniknutom dlhu.
Nie je doriešená presná výška sumy, ktorú má nájomca zaplatiť. V prípade vyššej dlţnej
sumy sa touto problematikou bude musieť zaoberať MsZ.

K bodu 9)
MsZ pokračovalo v prerokovávaní majetkoprávnych vecí.
K ţiadosti Miroslava Brontvaja, Veľkonecpalská ul. č. 85/3, Prievidza o zriadenie vecného
bremena s právom pešieho prístupu cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 6341/4 a parc.č.
6342/2 vo vlastníctve mesta Prievidza k záhrade na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 6342/1
vo vlastníctve Miroslava Brontvaja; prijalo MsZ uzn. č. 302/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov proti.
K ţiadosti Jána Kuchárika a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila č.
380/45, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č.3264/42, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 90 m², o ktorý sa viac ako tridsať rokov starajú, na
účel vytvorenia oddychového priestoru pre obyvateľov a deti z priľahlej bytovky a ochrany
pred psími exkrementami, prijalo MsZ uzn. č. 303/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov proti, 1 sa zdrţal.
K ţiadosti Jána Kuchárika, trvalý pobyt Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila č. 380/45, o kúpu časti
pozemkov v k. ú. Prievidza, z parcely č.3264/42, zastavané plochy a nádvoria a z parcely č.
3264/41, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 25 m², na účel vytvorenia
záhradky, prijalo MsZ uzn. č. 304/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 22 proti, 1 sa zdrţal.
K ţiadosti Ivana Meliška a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Nábreţie sv. Cyrila
č. 380/45, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č.3264/42, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 90 m², o ktorý sa viac ako tridsať rokov starajú, na
účel vytvorenia oddychového priestoru pre obyvateľov a deti z priľahlej bytovky a ochrany
pred psími exkrementami, prijalo MsZ uzn. č. 305/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 22 poslancov proti, 2 sa zdrţali.
K ţiadosti Ing. Pavla Ondra, trvale bytom Prievidza, Okruţná cesta č. 189/12/1, o kúpu časti
pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parcely č. 155/1, ostatné plochy v rozsahu výmery
pribliţne 25 m2, na účel výstavby garáţe, prijalo MsZ uzn. č. 306/12, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: 23 poslancov proti.
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K ţiadosti spoločnosti DUKE, s.r.o., Prievidza, Podjazdová I.2673/14 o zriadenie vecného
bremena na bezplatné uţívanie časti nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 90/1
ost.pl. s výmerou 22157 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza, v súvislosti s úpravou
spevnených plôch a zelene pred nebytovými priestormi 24C, 24D, 24E a 24F obytného domu
súp. číslo 20128 na parc.č. 82 na Ul. B. Björnsona v Prievidzi, prijalo MsZ uzn. č. 307/12,
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 23 poslancov proti.
K ţiadosti spoločnosti DUKE, s.r.o., Prievidza, Podjazdová I.2673/14 o prenájom časti
nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 90/1 ost.pl. s výmerou 22157 m2 vo
vlastníctve mesta Prievidza v súvislosti s úpravou spevnených plôch a zelene pred
nebytovými priestormi 24C, 24D, 24E a 24F obytného domu súp. číslo 20128 na parc.č. 82
na Ul. B. Björnsona v Prievidzi, prijalo MsZ uzn. č. 308/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Bc. Roman Hlaváč upozornil, ţe autá pri parkovaní pred prevádzkou DUKE zasahujú do
chodníka. Ľubica Burešová uviedla, ţe spoločnosť na komunikácii vybuduje obrubníky, takţe
uţ nebude zásah áut do chodníka.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
K bodu 11)
Mgr. Juraj Pasovský , riaditeľ ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi, uviedol, ţe Špeciálna
základná škola internátna, so sídlom v Prievidzi, poţiadala o nájom voľných priestorov
v správe školy, a to z dôvodu zlyhania vykurovacieho systému v priestoroch internátnej
školy.
Na úradnej tabuli mesta Prievidza bol dňa 15.10.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza,
prenechať pre Špeciálnu základnú školu internátnu, Úzka ulica č.2, Prievidza, IČO:
31116183, v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ Trenčín, v nájme nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza – pavilóny C a D nachádzajúce sa v objekte bývalej III. Základnej školy na Ulici S.
Chalupku II. 312/12, zapísanej na LV 8482, na pozemku – parcela č. 829/2 s výmerou 1440
m2 (720 m2/1 pavilón) a objekt bývalej školskej jedálne I. Základnej školy, súpisné číslo II.
418, zapísaný na LV 8114, nachádzajúci sa na pozemku – parcela č. 787/5 s výmerou 1020
m2 na účel výchovy a vzdelávania, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod osobitného zreteľa,
nakoľko predmet nájmu bude poskytnutý v súlade s bodom 4.2.3. písm. a) internej smernice
IS-65, odo dňa 1.11.2012 na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, nájomného
v obvyklej výške a zálohových platieb za energie a sluţby.
MsZ uznesením č. 309/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Špeciálnu základnú
školu internátnu, Úzka ulica č. 2, Prievidza, IČO: 31116183, v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ Trenčín nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pavilóny C a D nachádzajúce sa
v objekte bývalej III. ZŠ na Ulici S.Chalupku II. 313/14 v zmysle zverejneného zámeru.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
Mgr. Boţena Gatialová, riaditeľka CVČ Spektrum, predloţila ţiadosť spoločnosti
MILAN SVITOK STRAVOVŇA, s.r.o., o nájom nebytového priestoru v budove CVČ
Spektrum na účel prevádzkovania výdajne teplej stravy.
Na úradnej tabuli mesta Prievidza bol dňa 5.10.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza,
prenechať v nájme nehnuteľný majetok mesta v správe rozpočtovej organizácie - nebytový
priestor v budove CVČ Spektrum, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293, 5294 v k. ú.
Prievidza vedenej na LV 1 v rozsahu plochy 434,57 m² , ktorý má v nájme Milan Svitok ako
fyzická osoba – podnikateľ, na účel prevádzkovania výdajne teplej stravy.
MsZ uznesením č. 310/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť MILAN
SVITOK STRAVOVŇA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, IČO: 46806580, v zastúpení p. Milanom
Svitkom, konateľom spoločnosti nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytový priestor
v budove CVČ Spektrum, súpisné číslo 40501 na parc. č. 5293 a parc. č. 5294 v k. ú.
Prievidza vedenej na LV 1 v rozsahu plochy 434,57 m² na účel prevádzkovania výdajne
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teplej stravy, 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 v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi základné
úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj utvárať a chrániť zdravé podmienky
a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie
vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, za podmienok – nájmu
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, od 01. 11. 2012, nájomného vo výške
200,00 €/mesačne a zálohových platieb za energie a sluţby, ktoré budú zverejnené v súlade
s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
Ľubica Burešová predloţila informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 273/12 zo dňa 25.9.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 4.10.2012
zverejnený zámer mesta Prievidza predať Jurajovi Ohradzanskému, bytom Prievidza,
Uhlištná ul. č. 731/21 nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 671/8, trvalý
trávnatý porast s výmerou 135 m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 165/2012 z parcely
č. 671/1, vo vlastníctve mesta Prievidza, na účel vybudovania prekrytej letnej terasy.
MsZ uznesením č. 311/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 671/8, trvalý trávnatý
porast
s výmerou
135 m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 165/2012
z parcely č. 671/1, za cenu 20,00
€/m², pre Juraja Ohradzanského, bytom Prievidza, Uhlištná ul. č. 731/21, 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: 20 poslancov za, 1 sa zdrţal.
Ľubica Burešová podala informáciu, ţe na úradnej tabuli mesta Prievidza bol dňa 01.10.2012
zverejnený zámer mesta Prievidza, prenechať pre spoločnosť STAJOZ, s.r.o., Obrancov
mieru 544/35, Lehota pod Vtáčnikom do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť
pozemku parcela č. 2122/1 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 10 m2 - nachádzajúcu
sa na Námestí slobody, na účel prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením, 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 bude poskytnutý
v súlade s bodom 4.2.3 písm. a) internej smernice IS-65 na verejnoprospešné účely, t.j.
nájomca zabezpečí pre verejnosť občerstvenie s ponukou teplých jedál a nápojov, a to
predovšetkým počas prevádzkovania mobilnej ľadovej plochy, čo je v súlade so základnými
úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, a to za podmienok
–
nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň
a uzatvorenia nájmu na dobu určitú – od 01.11.2012 do 30.04.2013,
V zmysle zverejneného zámeru prijalo MsZ uzn. č. 312/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
Ľubica Burešová predlţila návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia MsZ č. 280/12 zo
dňa 25.9.2012 z dôvodu zmeny predmetu nájmu hnuteľného majetku – technológií vo
vlastníctve mesta pre spol. PTH, a. s..
MsZ uznesením č. 313/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č.
280/12 zo dňa 25.9.2012.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
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K ţiadosti Romana Borovičku, trvale bytom Prievidza, Ul. A. Rudnaya 215/32, zast. spol. AZ
REAL PD, s. r. o., Prievidza, o kúpu časti pozemkov vo vlastníctve mesta, a to pozemku
parcela č. 3977/30, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², parc. č. 3977/31,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m², parc. č. 3977/32, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2 m², parc. č. 3977/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m², parc. č.
3977/34, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m², parc. č. 3977/35, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 2 m², č. 3977/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m², spolu
s výmerou 23 m2, odčlenených z parcely parc. č. 3977/6, zastavané plochy a nádvoria
v celkovej výmere 9 692 m2 Geometrickým plánom č. 42/2012, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov pod stavbou, prijalo MsZ uznesenie č. 314/12, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici. Prevod pozemkom schválilo MsZ za cenu 200,00 €/m².
Hlasovanie: 19 poslancov za.
K ţiadosti Ladislava Mečiara, Tuţina 384, o zámenu pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.
5082/77 vo vlastníctve Ladislava Mečiara za pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5003/5 a časť
pozemkov parc.č. 5082/54 a parc.č. 5082/91 vo vlastníctve mesta Prievidza, prijalo MsZ
uzn. č. 315/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ schválilo zámer mesta Prievidza previesť
nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Prievidza parc.č. 5003/5 zast.pl. s výmerou 319 m2 a
časť parc.č. 5082/54 ost.pl. s výmerou 434 m2 a časť parc.č. 5082/91 ost.pl. s výmerou 518
m2 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom spolu s výmerou 693 m2 z
vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva Ladislava Mečiara zámenou za nehnuteľnosť –
pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5082/77 ost.pl. s výmerou 693 m2 z vlastníctva Ladislava
Mečiara do vlastníctva mesta Prievidza. Zároveň MsZ schválilo
spôsob prevodu
nehnuteľností z majetku mesta Prievidza a to dôvodom hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pretoţe
pozemok parc.č. 5082/77 vo vlastníctve Ladislava Mečiara bezprostredne susedí s miestnou
komunikáciou na Mliekarenskej ulici v Prievidzi, ktorý nebol majetkovoprávne vyporiadaný,
keď v súvislosti s realizáciou stavby „Kriţovatka štátnej cesty I/64 a miestnej komunikácie
III/05062“ bola budovaná „obchádzková trasa Mliekarenská“, čo zabezpečovalo mesto
Prievidza vychádzajúc z ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení, podľa ktorého mesto zabezpečuje okrem iného výstavbu, údrţbu
a správu miestnych komunikácií, pričom zámenou za tento pozemok ţiada Ladislav Mečiar
previesť do svojho vlastníctva pozemky z majetku mesta Prievidza v rovnakej výmere, t.j.
693 m2.
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdrţal.
K ţiadosti Viliama Santorisa, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 21/13, o kúpu časti
pozemku v k. ú. Hradec, z parcely č. 320/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery
9 m2 (pôvodná parcela č. 69), na účel zriadenia prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam
v jeho vlastníctve; prijalo MsZ uzn. č. 316/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 22 poslancov proti.
K ţiadosti Jozefa Vyhlídala a manţelky Márie, bytom Prievidza, Ul. 1. mája č. 223/38, o kúpu
časti pozemku v k. ú. Hradec, z parcely č. 293/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 2 m2 (pôvodná parcela č. 69),
na účel zriadenia prístupovej komunikácie
k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, prijalo MsZ uzn. č. 317/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 21 poslancov proti.
MsZ uznesením č. 318/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s právom prístupu a prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez časť
pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 293/1, vo vlastníctve mesta Prievidza, v prospech vlastníka
pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 320/1 a parc.č. 320/2 (súčasný vlastník Viliam Santoris) v
rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom (pribliţne 9 m2) s tým, ţe vecné bremeno sa
zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta
Prievidza, za cenu 10,00 €/m2.
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Hlasovanie: 21 poslancov za.
MsZ uznesením č. 319/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s právom prístupu a prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez časť
pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 293/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, v prospech vlastníka
pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 293/2 a parc.č. 293/3 (súčasný vlastníci Mária a Jozef
Vyhlídaloví) v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom (pribliţne 2 m2) s tým, ţe
vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom
majetku mesta Prievidza, za cenu 10,00 €/m2.
Hlasovanie: 19 poslancov za.
Ľubica Burešová informovala o záujme spol. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.,
Ţilina, Pri Rajčianke 2927/8, o kúpu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, na
účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú trafostanice vo
vlastníctve ţiadateľa, za cenu 40,00 €/m².
MsZ uznesením č. 320/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predaj pozemkov vo
vlastníctve mesta, pre spol. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina, Pri
Rajčianke 2927/8, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, ţe na ţiadaných pozemkoch sa nachádzajú
stavby- trafostanice vo vlastníctve nadobúdateľa – ţiadateľa, za cenu 40,00 €/m².
Hlasovanie: 18 poslancov za.
Ľubica Burešová informovala o návrhu mestskej rady na riešenie vyuţitia optickej chráničky
formou nájmu, t.j. schváliť zámer mesta Prievidza prenechať pre spoločnosť UNIPA, s.r.o.,
Prievidza, Košovská cesta 1, do nájmu majetok mesta optickú chráničku.
MsZ uznesením č. 321/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
prenechať pre spoločnosť UNIPA, s.r.o., Prievidza, Košovská cesta 1, do nájmu majetok
mesta: optickú chráničku v dĺţke pribliţne 17 km (dĺţka a parametre stavby podľa
projektovej dokumentácie a porealizačného zamerania, trasa je zakreslená v DTM),
nachádzajúcu sa v intraviláne mesta Prievidza za účelom vypracovania koncepcie
vybudovania, prevádzkovania a ďalšieho rozširovania optickej siete, spôsobom v zmysle §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to za podmienok – nájomného vo výške 1€/rok
a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou, ktoré budú
zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
Právna kancelária pripravila návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe 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, na
prenechanie nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Prievidza do nájmu, a to parc.č. 528/153 orná
pôda s výmerou 2587 m2 a parc.č. 528/156 orná pôda s výmerou 1763 m2 (spolu s výmerou
4350 m2), odčlenených Geometrickým plánom č. 22/2011 z parc.č. 528/112 orná pôda s
výmerou 10150 m2, ktoré sa nachádzajú v lokalite Ukrniská a sú vo vlastníctve mesta
Prievidza, a ktoré sú podľa zápisu v katastri nehnuteľností určené na rastlinnú výrobu, resp.
pestovanie poľnohospodárskych plodín.
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 322/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
Ľubica Burešová predloţila informáciu o priamom predaji zverejnenom mestom Prievidza
dňa 12.09.2012 na základe uznesenia MsZ č. 230/12 zo dňa 28.08.2012 o najvhodnejšiu
cenovú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza –
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pozemku, parcela č. 3591/340, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 362 m2, odčleneného
Geometrickým plánom č. 166/2012 z parcely č. 3591/1, na účel výstavby skladových alebo
výrobných priestorov. V stanovenom termíne, t. j. do 17.10.2012 do 12.00 h bola doručená
jedna cenová ponuka, ktorá spĺňa podmienky priameho predaja, t. j. priamy predaj bol
úspešný. MsR vyhodnotila priamy predaj zverejnený mestom Prievidza dňa 12.09.2012 na
základe uznesenia MsZ č. 230/12 zo dňa 28.08.2012 ako úspešný, cenovú ponuku predloţil
Richard Vardţík, trvalý pobyt Prievidza, Koceľová ulica 195/6.
MsZ uznesením č. 323/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza – pozemku, parcela č. 3591/340, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
362 m2, odčleneného Geometrickým plánom č. 166/2012 z parcely č. 3591/1 Richardovi
Vardţíkovi, trvalý pobyt Prievidza, Koceľova ulica 195/6, s podmienkami:
- účel vyuţitia nehnuteľnosti – výstavba skladových alebo výrobných priestorov,
- kúpna cena – vo výške 11 €/m2,
- spolu s kúpnou cenou uhradí kupujúci správne poplatky súvisiace s podaním návrhu
na vklad do katastra nehnuteľností 132,00 € a náklady za vypracovanie Znaleckého
posudku č. 77/2012 vo výške 80,00 €.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
Ľubica Burešová podala informáciu o opakovanej obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej
mestom Prievidza dňa 12.09.2012 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 232/2012 zo dňa 28.08.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12. V stanovenom termíne, t. j. do
17.10.2012 do 12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná.
MsZ uznesením č. 324/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
predať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12,
a to budovy zariadenia
núdzového bývania, súpisné č. 20036, na pozemku parcela č. 1072 (na LV č. 1 ako dom
techniky) a pozemkov, parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 450 m2
a parcela č. 1073, ostatné plochy s výmerou 1 083 m2, formou opätovnej obchodnej
verejnej súťaţe s podmienkami: účel vyuţitia: zmiešané územie s prevaţne mestskou
štruktúrou - postupná funkčná prestavba IBV na polyfunkčné územie s prevahou
vybavenosti, sluţieb, obchodu a administratívy, vrátane funkcie bývania;kúpna cena:
minimálne vo výške 95 484,00 €; termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania
kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky doručené návrhy.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
Uznesením č. 325/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 12.09.2012 na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 237/11 zo dňa 30.08.2011 v znení
uznesenia č. 182/12 zo dňa 26.06.2012 a v znení unesenia č. 242/12 zo dňa 28.08.2012
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza –
pozemok parcela č. 5399/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 62 m² v celosti
(odčlenený z parcely č. 5399/1 Geometrickým plánom č. 265/2010).
V stanovenom
termíne, t. j. do 17.10.2012 do 12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné návrhy, t. j. súťaţ
bola neúspešná.
Hlasovanie: 20 poslancov za.
Ľubica Burešová uviedla, ţe predmetný pozemok je uţívaný bez právneho dôvodu a vec je
v riešení príslušného odboru MsÚ.
MsZ zobralo na vedomie opätovnú ţiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a.s., Ţilina, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako
vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2272 strpieť na tomto pozemku umiestnenie
inţinierskych sietí – preloţku časti NN vedenia a s tým spojené uloţenie zemného káblového
vedenia na účel realizácie stavby „Administratívna budova, Ul. T.Vansovej v Prievidzi, parc.č.
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2271 a parc.č. 2272 – preloţka časti NN vedenia“ a strpieť vstup na tento pozemok
v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údrţby a opráv inţinierskych
sietí v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Ţilina v rozsahu
podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú
znaleckým posudkom,
K ţiadosti prijalo MsZ uzn. č. 326/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 18 poslancov za, 3 sa zdrţali.
K ţiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ţilina o prehodnotenie
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 171/12 zo dňa 26.6.2012 a upustenie od
poplatku za zriadenie vecného bremena na umiestnenie inţinierskych sietí – zemného
káblového vedenia za účelom realizácie stavby „Prievidza – sídlisko Píly: rekonštrukcia 6 kV
TS č. 312, 659, 682 na 22 kV a rekonštrukcia 6 kV káblov na 22 kV“, prijalo MsZ uzn. č.
327/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Predmetným uznesením MsZ schválilo zmenu
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 171/12 zo dňa 26.6.2012 tak, ţe v časti II.
schvaľuje sa za text „za odplatu“ dopĺňa text „zníţenú o polovicu“.
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 sa zdrţali.
Mesto Prievidza doteraz postupovalo pri predaji spoluvlastníckych podielov na pozemkoch
vo vlastníctve mesta podľa uzn. č. 174/97 a 224/99. Právna kancelária predloţila návrh na
zrušenie predmetných uznesení a zároveň na prijatie nových.
Uznesením MsZ č. 328/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, boli zrušené uznesenia MsZ
č. 174/97 zo dňa 9.9.1997 a uznesenie MsZ č. 224/99 zo dňa 14.12.1999.
Hlasovanie: 19 poslancov za.
Uznesením č. 329/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo prevod spoluvlastníckych
podielov na pozemkoch vo vlastníctve mesta pod bytovými domami OSBD prvým vlastníkom
bytov, za cenu 0,099 €/m².
Hlasovanie: 20 poslancov za.
Uznesením č. 330/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo prevod spoluvlastníckych
podielov na pozemkoch vo vlastníctve mesta pod bytovými domami v prípadoch, keď po
nadobudnutí vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru, nebolo vyporiadané
vlastníctvo k pozemku, za cenu 4,98 €/m².
Hlasovanie: 20 poslancov za.
K bodu 11)
Informáciu o pripravených projektoch predloţil Mgr. Ivan Benca, referent pre
strategický rozvoj mesta.
Mgr. Ivan Benca informoval o projekte s názvom „Zlepšenie kvalitatívnych podmienok
ovzdušia v meste Prievidza“. Celkový rozpočet projektu je 196 800 €, poţadovaná dotácia
z Environmentálneho fonduje 186 442 €, v prípade schválenia bude kofinancovanie mesta
Prievidza vo výške 5% t. j. 10 358 €. Mgr. Ivan Benca informoval o ďalšom pripravenom
projekte s názvom „Zdravé mesto – zdravý občan“. Celkový rozpočet projektu je 162 240 €,
poţadovaná dotácia z Environmentálneho fondu je 153 701 €, v prípade schválenia je
kofinancovanie mesta Prievidza vo výške 5%: 8 539 €.
MsZ uznesením č. 331/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: Zlepšenie kvalitatívnych podmienok ovzdušia v meste Prievidza, kofinancovanie
projektu vo výške 10 358,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
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MsZ uznesením č. 332/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: Zdravé mesto – zdravý občan, kofinancovanie projektu vo výške 8 539,00 € t.j.
5% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
Mgr. Ivan Benca informoval o pripravenom projekte s názvom „ Vzdelávanie ako prostriedok
aktívneho osobného rozvoja“ Celkový rozpočet projektu je cca 139 998 €. Poţadovaná
výška NFP z OP Vzdelávanie je 132 998 € , kofinancovanie mestom Prievidza je vo výške
5% t. j. 7 000 € . Cieľom projektu je podporiť zdravé a aktívne starnutie seniorov v meste
Prievidza prostredníctvom vzdelávacieho programu. Priamu cieľovú skupinu budú tvoriť
seniori vo veku nad 50 rokov, ktorí ţijú v okrese Prievidza. Výber cieľovej skupiny nebude
podmienený dosiahnutým konkrétnym vzdelaním , preto do projektu budú môcť byť zaradení
seniori, ktorí budú mať ukončené základné, stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.
Vytvorený program neformálneho vzdelávania „Aktívny senior“ bude podľa tematických
okruhov zameraný predovšetkým na rozvoj kľúčových kompetencií seniorov.
MsZ uznesením č. 333/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: Vzdelávanie ako prostriedok aktívneho osobného rozvoja a kofinancovanie
projektu vo výške 7 000,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, na základe poţiadavky poslanca
MUDr. J. Cigaňáka, PhD. , predloţil informáciu k spôsobu zmeny volebného systému SR.
Pri pomernom volebnom systéme je krajina zvyčajne rozdelená do niekoľkých
viacmandátových volebných obvodov. V prípade Slovenska ide o raritu, pretoţe všetkých
150 poslancov sa volí v jedinom volebnom obvode. Na postup do parlamentu musí strana
získať stanovený minimálny počet hlasov (kvórum). Na Slovensku musí strana získať
minimálne päť percent hlasov pre jednu stranu, resp. sedem alebo desať pre strany
kandidujúce vo volebných koalíciách. Pri pomernom volebnom systéme voliči rozhodujú
predovšetkým o straníckom zloţení parlamentu a na Slovensku je moţnosť poskytnúť
prednostné hlasy štyrom kandidátom zo straníckej listiny.
Posilniť regióny však moţno jednoducho aj bez zavedenia väčšinového volebného záujmu.
Stačí vytvoriť niekoľko viacmandátových volebných obvodov a ešte viac posilniť váhu
prednostných hlasov. Vhodným riešením by bolo napríklad vytvorenie ôsmich volebných
obvodov, ktoré by kopírovali regionálne členenie Slovenska.
Pre zmenu volebného systému je potrebné schváliť zmenu zákona č. 333/2004 Z.z.
o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Na zmenu počtu poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky je potrebné zmeniť Ústavu Slovenskej republiky.
JUDr. Róbert Pietrik na záver smerom k poslancovi MUDr. Jaroslavovi Cigaňákovi dodal, ţe
pre iniciovanie zmeny, ktorú povaţuje za vhodnú, je moţné uplatniť právo vyplývajúce
z ustanovenia § 25 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, z ktorého vyplýva oprávnenie poslanca poţadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo
veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie. Pod pojmom riadny výkon
poslaneckej funkcie treba rozumieť dôsledné obhajovanie záujmov obce a obyvateľov obce,
t.z. oprávnenie obrátiť sa iniciovaním poţadovanej zmeny zákona na vládu Slovenskej
republiky, resp. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prípadne je moţné priamo osloviť
poslanca, resp. skupinu poslancov národnej rady, aby predloţili návrh na zmenu volebného
zákona.
MUDr. Jaroslav Cigaňák poďakoval za predloţené informácie. Poţiadal svojich
kolegov poslancov, aby boli v tejto veci jednotní, pričom vyzval média, aby hovorili o téme
zmeny volebného systému tak, aby kaţdý región mal v parlamente zastúpenie. Zároveň
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dodal, ţe o tejto téme treba hovoriť s poslancami NR SR, prípadne by bolo vhodné riešiť túto
tému s poslancom NR SR PaedDr. Vladimírom Jánošom.
K bodu 12)
„Interpelácie poslancov“
V rámci tohto bodu nebola zo strany poslancov podaná interpelácia.

K bodu 13)
„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. Zároveň pripomenula, ţe
najbliţšie rokovanie MsZ bude zvolané na deň 28. 11. 2012 t. j. stredu.
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Ing. Martin Bugár
overovateľ I.

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

.............................................
MUDr. Dušan Magdin
overovateľ II.

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ
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