Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 28. 11. 2012
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
11.00 h

Prítomní:

26 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnili sa:

Helena Dadíková, Ing. Richard Takáč, MUDr. Silvia Hrnková,
MUDr. Jaroslav Cigaňák, Katarína Čičmancová, PaedDr. Eleonóra
Porubcová – 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 – hovorca mesta
Mgr. Alojz Vlčko – splnomocnenec pre etiku a protokol
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. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a star. o občana
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
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s. r. o.
Ing. Marek Deţerický – zast. SAD Prievidza, a. s.
– 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 25 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 –
a Gabriela Čaudera.

Bc. Romana Hlaváča

Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov: Ing. Martina Drozda – za predsedu,
Juraja Ohradzanského – za člena, Marcela Dobrovodského – za člena.
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Uznesením č. 334/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zloţenie návrhovej
komisie.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
JUDr. Katarína
v pozvánkach.

Macháčková

konštatovala,

ţe

návrh

programu

poslanci

obdrţali

Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Otvorenie
Správa SAD Prievidza, a. s., o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza
za obdobie január – september 2012
Návrh VZN mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach
Návrh VZN mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej
pyrotechniky
Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012
Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 47 – Zásady pre vybavovanie sťaţností
v podmienkach samosprávy mesta Prievidza
Návrh Internej smernice č. 72 – Smernica pre etiku
Majetkoprávne veci
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)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Návrh programu bodu „Rôzne“:
1)
2)
3)

Informácia o vzdaní sa Ing. Jany Michaličkovej funkcie hlavnej kontrolórky mesta
Zmena termínu zasadnutia MsZ v mesiaci december 2012
Termíny zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2013

Primátorka mesta predloţila návrh na schválenie programu MsZ. K programu rokovania
prijalo MsZ uznesenie č. 335/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
K bodu 2)
Správu SAD Prievidza, a. s., o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD
Prievidza za obdobie január – september 2012 predloţil Ing. Marek Deţerický, zást.
spoločnosti SAD Prievidza, a. s.
Ing. Marek Deţerický informoval o priebeţnom vyúčtovaní výkonov vo verejnom záujme.
Výška nedoplatku mesta Prievidza voči dopravcovi SAD Prievidza za obdobie 1 – 9/2012 je
vo výške 4 282,85 €.
Ďalej informoval o medziročnom poklese trţieb a prepravovaných osôb, zvýšení nákladov na
pohonné hmoty atď. Ing. Marek Deţerický uviedol, ţe od 9. 12. 2012 budú platné nové
cestovné poriadky liniek MHD, pričom budú zrušené nerentabilné spoje. Linka č. 15 uţ
nebude počas víkendov premávať. Ďalej uviedol, ţe po zavedení platenia za parkovanie
v CMPZ eviduje SAD Prievidza zvýšený nárast cestujúcich vyuţívajúcich MHD v centre
mesta.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 336/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov.
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K bodu 3)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach predloţila Ing. Ľudmila
Richterová, vedúca odd. daní a poplatkov.
K vypracovaniu nového VZN o miestnych daniach mesto pristúpilo predovšetkým na základe
zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady účinnej od 1.12.2012.
Ing. Ľudmila Richterová uviedla, ţe v návrhu je navrhnuté zvýšenie dane za rozkopávky,
zároveň sa rozčleňujú dane za rozkopávky verejnej zelene (z 0,14 € na 0,20 € )
a rozkopávky ciest, miestnych komunikácií a spevnených plôch (z 0,14 € na 0,40 € ). Napriek
tomu, ţe k zvýšeniu tejto sadzby došlo aj v roku 2012, výška sadzby zostala v porovnaní
s inými mestami niţšia.
U dane za psa sa sadzby ponechávajú na úrovni roku 2012. Upravuje sa rozsah zníţenia
dane tak, ţe sa vypustilo jednorazové zníţenie dane o 10 € za označenie psa čipom. Táto
úľava mala motivačný význam v období, keď označovanie psov čipom nebolo povinné, od
roku 2013 je to uţ povinnosť pre všetkých majiteľov psov.
Z komisií MsZ neboli vznesené k návrhu VZN ţiadne pripomienky. K návrhu VZN bola
vznesená jedna pripomienka, ktorú podala fyzická osoba - Jaroslav Štrbík, ALFA TRADING
reklamná a obchodná spoločnosť. Pripomienka smerovala k zníţeniu navrhovanej sadzby
dane za umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia zo sumy 0,25 €
na 0,15 €. Ing. Ľudmila Richterová porovnávala navrhovanú sadzbu dane so sadzbami
v iných mestách. Výška navrhovanej sadzby je porovnateľná s výškou dane veľkosťou
porovnateľných mestách.
MsZ uznesením č. 337/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza
č. 133/2012 o miestnych daniach.
Hlasovanie: 24 poslancov za, 1 sa zdrţal.
K bodu 4)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady predloţila Ing. Ľudmila Richterová, vedúca odd. daní a poplatkov.
K spracovaniu nového VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady mesto pristúpilo na základe zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a tieţ z dôvodu
stanovenia jednotnej sadzby poplatku pre všetky skupiny poplatníkov.
Sadzba poplatku je navrhnutá pre všetkých poplatníkov (okrem mnoţstvového zberu)
v sume 0,080 €, čo je 29,20 € na kalendárny rok. Zachováva sa výška sadzby pre fyzické
osoby (občanov) ale z dôvodu zavedenia jednotnej sadzby sa zniţuje doterajšia sadzba pre
právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorá bola vo výške 0,1095 €. Zmenou
tejto sadzby poplatku sa zníţia celkové príjmy z poplatku o 97 398 €.
Na základe zmeny legislatívy sa zásadne mení spôsob oslobodenia prípadne zníţenia
sadzieb. V zmysle zákona nie je moţné zaviesť jednotné oslobodenie prípadne zníţenie
sadzieb ako v minulom roku. Mesto môţe zníţiť poplatok na základe individuálnej ţiadosti.
MsZ uznesením č. 338/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza
č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s pripomienkami: v § 5 ods. (1) sa z prvej vety vypúšťa text „do 30 dní odo dňa zániku
poplatkovej povinnosti“, v § 5 ods. (1) sa vypúšťa druhá a tretia veta, v § 6 ods. (2) sa
vypúšťajú posledné dve odráţky.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
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K bodu 5)
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej
pyrotechniky predloţil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
NRSR schválila novelu zákona 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej
banskej správe. Do § 36g za odsek 4 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „Obec môţe
všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať pouţívanie pyrotechnických
výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce.“
Doplnkom č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky
právna kancelária zosúladila VZN s platnou legislatívou.
MsZ uznesením č. 339/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 1 k VZN
mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky.
Hlasovanie: 24 poslancov za, 1 proti.
K bodu 6)
Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 predloţil
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru.
V predloţenom návrhu sa celkové príjmy a výdavky mesta zniţujú o rovnakú sumu
2 984 108 €. Nenaplnil sa očakávaný príjem z podielovej dane, v tejto poloţke zaznamenalo
mesto najväčší prepad. Taktieţ sa nenaplnil očakávaný príjem z predaja budov.
MsZ uznesením č. 340/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnice, schválilo III. zmenu programového
rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012. Príjmová časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške
-2 984 108 €, výdavková časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -2 984 108 €, pričom
celková bilancia programového rozpočtu po III. zmene je takáto: Príjmová a výdavková časť
rozpočtu je 24 705 988 €,
zmeny v peňaţných fondoch mesta Prievidza v roku 2012 v
zmysle III. zmeny rozpočtu boli MsZ schválené takto: zníţenie pouţitia Rezervného fondu
na beţné výdavky havárie kanalizácie MŠ Sv. Cyrila o 4 866 €, zníţenie tvorby Fondu
rozvoja bývania od SMMP, s.r.o., zo splátkového predaja bytov o 32 900 €, zníţenie pouţitia
Fondu rozvoja mesta o 15 469 €, v tom: na rekonštrukciu vstup.priestoru ZŠ Dobšinského
pre účely mestskej kniţnice zníţenie o 1 700 €, na nákup pozemkov - cintorín Pod banskou
zníţenie o 9 500 €, na nákup pozemkov - parkoviská M. Rázusa zníţenie o 4 269 €,
zvýšenie pouţitia Fondu rozvoja mesta o 228 920 €, v tom: na splátky úveru ZpS Rázusa úver z roku 2008 zvýšenie o 37 785 €, na splátky úveru plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - úver
z roku 2004 zvýšenie vo výške 121 135 €, vklad mesta do základného imania Prievidza
Invest, s.r.o., zvýšenie vo výške 70 000 €.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 7)
Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 47 – Zásady pre vybavovanie sťaţností
v podmienkach samosprávy mesta Prievidza predloţil Mgr. Alojz Vlčko, splnomocnenec pre
etiku a protokol.
V rámci implementácie protikorupčných opatrení navrhnutých na základe Auditu politík
mesta Prievidza z hľadiska priestoru pre korupciu, ktorý pre mesto Prievidza zrealizovala
mimovládna organizácia Transparency International Slovensko, bol podpisom primátorky
mesta schválený Etický kódex zamestnanca mesta Prievidza, ktorý nadobudol účinnosť 26.
11. 2012.
Súčasťou procesu zavádzania etických štandardov je aj doplnenie smernice o vybavovaní
sťaţností v podmienkach samosprávy mesta Prievidza o moţnosť prijímania sťaţností na
porušenie etického kódexu. Za podstatné zmeny, ktoré doplnenie smernice prináša, moţno
povaţovať aj umoţnenie podania sťaţnosti prostredníctvom webového formulára na webovej
stránke mesta Prievidza a prostredníctvom schránky dôvery, a tieţ povinnosť všetkých
zamestnancov postúpiť na riešenie sťaţnosti, prípadne iné podania, ktoré sú sťaţovateľom
označené ako sťaţnosť, ak boli doručené na mestský úrad mimo podateľne, resp.
elektronickou poštou na iné e-mailové adresy ako adresu staznosti@prievidza.sk.
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Mgr. Alojz Vlčko informoval o pripomienkach z komisií MsZ, ktoré boli formálneho
charakteru.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 341/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
K bodu 8)
Návrh Internej smernice č. 72 – Smernica pre etiku predloţil Mgr. Alojz Vlčko,
splnomocnenec pre etiku a protokol.
Smernica pojednáva o postupoch na kontrolu porušenia etického kódexu. Zároveň definuje
nový poradný orgán – Radu pre etiku.
MsZ uznesením č. 342/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Internú smernicu č. 72 –
Smernica pre etiku s pripomienkami: v Čl. VI. bode 1 v druhej vete sa vypúšťa slovo
„útvarom“, z celého textu sa vypúšťa slovo „nasledovne“ vo všetkých tvaroch.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
K bodu 9)
Majetkoprávne veci predloţila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
K ţiadosti spoločnosti DOPSTA, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta č. 24, o kúpu
časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 2272, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 101,6 m2, na účel vytvorenia parkovacieho priestoru pre potreby
spoločnosti prijalo MsZ uzn. č. 343/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 21 poslancov proti.
K ţiadosti Mgr. Dagmar Kotoulekovej a manţ., trvale bytom Na karasiny č. 31/5, Prievidza,
o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 1403/12, zastavané plochy a nádvoria,
v rozsahu výmery pribliţne 36 m2, na účel výstavby dvojgaráţe, prijalo MsZ uzn. č. 344/12,
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 21 proti.
Ľubica Burešová predloţila informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 300/12 zo dňa 30. 10. 2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 8. 11.
2012 zverejnený zámer mesta Prievidza predať Kataríne Vidovej a manţ., trvale bytom
Cigeľ č. 270, pošta Prievidza, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 6653,
záhrada s výmerou 315 m2, na účel zjednotenia pozemkov a rozšírenia záhrady,. MsZ
uznesením č 345/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti - pozemku
v k. ú. Prievidza, parcela č. 6653, záhrada s výmerou 315 m2, v celosti, 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 v zmysle § 9a ods.
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 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: 26 poslancov za.
K ţiadosti Jána Briatku B a B, s. r. o., so sídlom v Nitrianskom Rudne, Poštová 11, o kúpu
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, oploteného areálu na Ul. J. Hollého č. 2 zapísaných na liste
vlastníctva č. 1 (administratívna budova,tri garáţe a pozemky spolu s výmerou 724 m2) na
účel prestavby na bytové jednotky prijalo MsZ uznesenie č. 346/12, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici. Ţiadateľ navrhol kúpnu cenu vo výške 135 000,00 €.
Hlasovanie: 3 poslanci za, 22 proti, 1 sa zdrţal.
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K ţiadosti Jozefa Gamana, trvale bytom Ul. M. Gorkého č. 218/33, Prievidza, o kúpu časti
pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria v
rozsahu výmery pribliţne 266 m2, na účel dokúpenia pozemku na výstavbu radových garáţí
v náväznosti na pozemok parcela č. 4993/16 vo vlastníctve ţiadateľa, prijalo MsZ uzn.
č. 347/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov proti.
Ľubica Burešová predloţila ţiadosť Vladimíra Marka, Ul. T. Milkina č. 2, Prievidza
o zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez
pozemky v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 671/1, parc.č. 671/5 a parc.č. 670 vo vlastníctve
mesta Prievidza k pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka
parc.č. 669/2, parc.č. 669/76
a k záhradnej chatke súp. č. 810 na parc.č. 669/2 vo vlastníctve Vladimíra Marka. K tejto
ţiadosti bolo zvolané aj pracovné rokovanie na úrovni mesta.
MsZ uznesením č.348/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo súhlas s vybudovaním
prístupovej komunikácie na vlastné náklady ţiadateľa Vladimíra Marka, Ul. T. Milkina č. 2,
Prievidza, s podmienkou pouţitia zatrávňovacích panelov od vstupu do areálu ihriska po
pravej strane, pričom cesta musí byť vybudovaná podľa podmienok určených oddelením
stavebného poriadku MsÚ v Prievidzi a v súlade so stanoviskom architekta mesta Prievidza,
pričom sa zakazuje vstup na budúcu prístupovú komunikáciu nákladným autám. Aţ po
vybudovaní prístupovej komunikácie v zmysle vyššie uvedeného - MsZ schválilo zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom
cez časť pozemkov v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 671/5 trv.tráv.por. s výmerou 180 m2
a parc.č. 670 ost.pl. s výmerou 8227 m2, vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku v k.ú.
Veľká Lehôtka parc.č. 669/2 zast.pl. s výmerou 59 m2, parc.č. 669/76 záhrada s výmerou
509 m2 a k záhradnej chatke súp. č. 810 na parc.č. 669/2 od vstupu do areálu ihriska po
pravej strane v prospech Vladimíra Marka ako vlastníka týchto nehnuteľností v rozsahu
podľa zamerania geometrickým plánom s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú
za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 proti, 5 sa zdrţali.
Ľubica Burešová informovala o návrhu oddelenia výstavby a ţivotného prostredia MsÚ
v Prievidzi na zabezpečenie vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k oceľovej lávke pre peších
ponad rieku Nitra, ktorá sa nachádza na rozhraní katastrálnych území Prievidza a Bojnice
v mieste, kde koryto rieky Nitra tvorí prírodnú hranicu katastrov. Návrh bol rpedloţený
z dôvodu nutnosti rekonštrukcie lávky, ktorá vyplýva zo statického posudku, vypracovaného
na objednávku mesta Bojnice.
MsZ uznesením č. 349/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo majetkovoprávne
vyporiadanie oceľovej lávky pre peších ponad rieku Nitra (parc.č. 563/1, ktorá je evidovaná
na katastrálnej mape v k.ú. Prievidza ako vodná plocha s výmerou 12368 m2, na ktorú list
vlastníctva nie je zaloţený), jej získanie do spoluvlastníctva v podiele ½ s mestom Bojnice,
pretoţe lávka sa nachádza v mieste, kde koryto rieky Nitra tvorí prírodnú hranicu katastrov,
pričom časť lávky zasahuje v k.ú. Prievidza na pozemok parc.č. 562/18 ost.pl. s výmerou
4592 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza, k lávke nie je evidovaný v katastri nehnuteľností
ţiaden vlastník, je vyuţívaná obyvateľmi Prievidze a Bojníc a dôvodom na majetkovoprávne
vyporiadanie je jej rekonštrukcia, ktorej nevyhnutnosť potvrdzuje statický posudok.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
Ľubica Burešová predloţila informáciu, ţe v súlade s uznesením MsZ č. 321/12 zo dňa
30.10.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 02.11.2012 zverejnený zámer mesta
Prievidza, prenechať pre spoločnosť UNIPA, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza do nájmu
majetok mesta - Optickú chráničku v dĺţke pribliţne 17 km, nachádzajúcu sa v intraviláne
mesta Prievidza, za účelom vypracovania koncepcie vybudovania, prevádzkovania
a ďalšieho rozširovania optickej siete.
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MsZ uznesením č. 350/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť UNIPA,
s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza nájom majetku mesta Prievidza Optickú chráničku v dĺţke
pribliţne 17 km, nachádzajúcu sa v intraviláne mesta Prievidza za účelom vypracovania
koncepcie vybudovania, prevádzkovania a ďalšieho rozširovania optickej siete, a to za
podmienok – nájomného vo výške 1€/rok a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so 6mesačnou výpovednou lehotou.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
Uznesením č. 351/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 08.10.2012 na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 285/12 zo dňa 25.09.2012 o najvhodnejší
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – stavby, súpisné
číslo 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 polyfunčný objekt.
V stanovenom termíne, t. j. do 14.11.2012 do 12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná. MsZ 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 opakovanej obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami:
účel
vyuţitia: ako polyfunkčný objekt, kúpna cena: minimálne vo výške 16 000,00 €, termín
úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
MsZ uznesením č. 352/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo informáciu o obchodnej
verejnej súťaţi, ktorá bola vyhlásená mestom Prievidza dňa 8.10.2012, o najvhodnejší návrh
na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľností do nájmu, a to nehnuteľností pozemkov v k. ú. Prievidza spolu s výmerou 221844 m2, nachádzajúcich sa v lokalite
Ukrniská, a to na základe uznesenia MsZ č. 279/12 zo dňa 25.9.2012, keď v stanovenom
termíne, t. j. do 14.11.2012 do 12.00 hod. boli doručené dva súťaţné návrhy, z ktorých jeden
spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaţe, teda súťaţ bola úspešná. Mestská rada
v Prievidzi vyhodnotila obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 8.10.2012
na základe uznesenia MsZ č. 279/12 zo dňa 25.9.2012 ako úspešnú, najvhodnejší návrh
predloţilo Roľnícke druţstvo BUKOVINA, so sídlom v Prievidzi, Ul. F. Hečku č. 37, návrh bol
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Právna kancelária predloţila návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 183/12 zo dňa 26.6.2012.
Ide o majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovým domom na Ul. M. Gorkého 245
v Prievidzi. Zmena nastala z dôvodov na strane budúcich kupujúcich, a to zmeny ich
osobného stavu, adresy trvalého pobytu, prevodu vlastníckeho práva k bytu na ďalšie osoby.
K návrhu prijalo MsZ uznesenie č. 353/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 10)
„Diskusia pre obyvateľov“
V rámci diskusie pre obyvateľov nepoţiadal o slovo ţiadny obyvateľ.
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K bodu 11)
„Rôzne“
Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta, sa na rokovaní MsZ verejne vzdala
funkcie hlavnej kontrolórky mesta k 31. 1. 2013. Ing. Jana Michaličková poďakovala za
spoluprácu s konštatovaním, ţe odchádza do starobného dôchodku.
Primátorka mesta vo svojom prejave vysoko ocenila prácu hlavnej kontrolórky a zároveň jej
vyjadrila vďaku. Primátorka mesta konštatovala, ţe návrhom prípravy voľby hlavného
kontrolóra mesta sa bude MsZ zaoberať na najbliţšom zasadnutí MsZ.
V mene poslancov MsZ poďakoval Ing. Jana Michaličkovej poslanec Bc. Roman Hlaváč.
MsZ uznesením č. 354/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie vzdanie sa
Ing. Jany Michaličkovej funkcie hlavnej kontrolórky mesta k 31. 1. 2013 a zároveň uloţilo
prednostovi MsÚ pripraviť návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta.
Hlasovanie: 24 poslancov za, 1 sa zdrţal.
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, informovala o zmene termínu zvolania MsZ
v Prievidzi v mesiaci december 2012 s tým, ţe rokovanie sa uskutoční 11. 12. 2012. Na
decembrovom rokovaní MsZ budú predmetom schvaľovania VZN mesta, a v prípade
rokovania MsZ 18. 12., by schválené VZN nenadobudli účinnosť do konca roka.
K predmetnej informácii prijalo MsZ uznesenie č. 355/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
Primátorka mesta predloţila informáciu o plánovaných termínoch zasadnutí orgánov mesta
v I. polroku 2013. Rokovania MsZ sa spravidla uskutočnia kaţdý posledný utorok v mesiaci,
t. j.: 29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 356/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 12)
„Interpelácie poslancov“
V rámci tohto bodu nebola zo strany poslancov MsZ 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.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 28. 11. 2012
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Bc. Roman Hlaváč
overovateľ I.

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

.............................................
Gabriel Čauder
overovateľ II.

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ
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