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

konaného d ňa 31. 1. 2012 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:   08.00 h 
Ukončenie zasadnutia:      11.00 h  
 

Prítomní:             28  poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnili sa: Michal Dobiaš, Ing. Martin Bugár – neskorší príchod 
   
Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

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

   JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 
                                   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru  
   Ing. Lýdia Ondrejková – vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu  

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

   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP  
   Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS   
                                                            
                                   –  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  27 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím bolo 
zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka 
mesta, 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.   
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z  MsZ –  MUDr. Silviu Hrnkovú, MUDr. 
Dušana Magdina. 
Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov: Ing. Petra Petráša  – za predsedu,  
Katarínu Čičmancovú – za členku, Ing. Branislava Bucáka  –  za člena. 
Uznesením č. 1/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie. 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 
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JUDr. Katarína Macháčková konštatovala, že návrh programu poslanci obdržali 
v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 

1) O t v o r e n i e  
2) Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych 

podujatiach v meste Prievidza 
3) Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza  
4) Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 66 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
5) Členstvo mesta Prievidza v oblastnej organizácii cestovného ruchu  
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) R ô z n e 
8) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
9) Z á v e r 

 
Návrh programu bodu „Rôzne“: 

1) Majetkovo-právne veci 
2) Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov v Prievidzi 
3) Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o. 
4) Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o. 

 
Primátorka mesta predložila návrh na schválenie programu MsZ. K programu rokovania 
prijalo MsZ uznesenie č. 2/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za. 
 

K bodu 2) 
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych 

podujatiach v meste Prievidza predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
 
V záujme odstránenia nejednotnosti úpravy v § 3 Všeobecne záväzného nariadenia                   
č. 123/2011, ktorá vznikla v dôsledku  chýb v písaní, a ktorá by mohla spôsobiť nesprávny 
výklad daného ustanovenia, navrhuje právna kancelária vypustiť v § 3 odsek 2 VZN slovo 
jeden vrátane zátvorky.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 3/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
 

K bodu 3) 
Návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku 

mesta Prievidza predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
Predmetný doplnok bol vypracovaný  z dôvodu zosúladenia internej smernice s platnou 
zákonnou úpravou, to je Zákon o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 v znení neskorších 
predpisov ako aj Zákon o zrušení kolkových známok č. 381/2011, v dôsledku ktorého sa ich 
používanie v praxi skončí k 1.1.2013.  
MsZ uznesením č. 3/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 2 k internej 
smernici č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta  Prievidza pripomienkou: v bode 
3 sa vypúšťa slovo „okrem“. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 

K bodu 4) 
Návrh Doplnku č. 1 k internej smernici č.66 – Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta Prievidza predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že doplnok bol vypracovaný z dôvodu potreby zosúladenia 
internej úpravy predmetnej oblasti  činnosti mesta s požiadavkami zákonnej právnej úpravy 
danej jednak zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
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ako aj všeobecnou úpravou danou príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
pričom ide najmä o oblasť činnosti orgánov obchodných spoločností a ich kreovania.   
MsZ uznesením č. 5/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 1 k internej 
smernici č.66 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza s pripomienkami:  do 
bodu 1. sa za text dopĺňa text:.... a mení sa gramatický tvar slov „môže“ a „nepotrebuje“ na 
„môžu“ a „nepotrebujú“. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  

 
K bodu 5) 

Ing. Lýdia Ondrejková, vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu,  predložila 
informatívnu správu o potrebe založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu v regióne 
hornej Nitry. 
Dňom 1. 12. 2011  nadobudol účinnosť Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, 
podľa ktorého môžu samosprávy a podnikatelia v cestovnom ruchu zakladať oblastné 
organizácie cestovného ruchu (OOCR).  V zmysle uvedeného zákona môžu OOCR získavať 
dotácie zo štátneho rozpočtu na rozvoj cestovného ruchu vo výške vybraných členských 
príspevkov oblastnej organizácie, pričom maximálna výška dotácie je ohraničená 90 % 
súhrnnej hodnoty vybranej dane za ubytovanie vo všetkých zlúčených obciach.  
Podmienkou je zlúčenie minimálne 5-tich miest a obcí a počet prenocovaní  vo všetkých 
členských obciach musí byť nad 50 tis.  
Na spoločnom stretnutí so zástupcami okolitých obcí a miest bolo dohodnuté, že 
ustanovujúcim mestom bude mesto Bojnice, nakoľko je centrom turizmu na hornej Nitre.    
Po vzniku novej organizácie cestovného ruchu by došlo k postupnému zániku Regionálneho 
združenia cestovného ruchu. 
MsZ uznesením č. 6/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, súhlasilo so založením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre a s členstvom mesta Prievidza v oblastnej 
organizácii cestovného ruchu ako zakladajúceho člena. MsZ predmetným uznesením 
schválilo zástupcov mesta Prievidza do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu: 
Ing. Lýdia Ondrejková  –  predstavenstvo, Helena Dadíková  –  dozorná rada. MsZ 
odporučilo primátorke mesta zúčastniť sa ustanovujúceho valného zhromaždenia oblastnej 
organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre a rokovaní o postavení mesta Prievidza v 
stanovách i zakladateľskej zmluve oblastnej organizácie cestovného ruchu podľa zákona č. 
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v úplnom znení, MsZ  požiadalo primátorku mesta 
predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi návrh stanov a návrh zakladateľskej zmluvy 
oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
 

K bodu 7) 
„Rôzne“ 

7.1) 
Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie, predložila žiadosti a návrhy týkajúce 

sa majetko-právnych vecí. 
K žiadosti  Milana Cápu, Ul. S. Chalupku  55/4, Prievidza a Richarda Vardžíka,  Koceľova ul. 
8/6, Prievidza o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 3591/1, 
zastavaná plocha  vo  výmere približne 86 m2,  na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemku pod časťou budovy a priľahlého oploteného pozemku podala informáciu, že na 
základe uznesenia MsZ  č. 336/11 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer 
mesta Prievidza  previesť  pozemky v k.ú. Prievidza parcela č. 3591/338 zast.pl.  
vo výmere 10 m2 a parcela č. 3591/339 zast.pl. vo výmere 76 m2, ktoré boli odčlenené  
geometrickým plánom č. 324/2011 z parcely č. 3591/1, a to z dôvodu hodného osobitného  
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom  
 znení vzhľadom na skutočnosť, že žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé  
k pozemku parcela č. 3591/314 vo vlastníctve žiadateľov a tiež sú pod časťou budovy vo  
vlastníctve žiadateľov.  
K žiadosti prijalo MsZ uzn. č. 7/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  



4 

 

Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
K žiadosti spoločnosti  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina o zriadenie 
vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka budovy súp. číslo 10475 na 
pozemku parcela č. 2214/17 a pozemku parcela č. 2214/17 strpieť energetické zariadenie – 
trafostanicu 102/ts/759 v tejto budove a zriadenie vecného bremena  s právom vstupu, 
prechodu a prístupu k tejto trafostanici po pozemkoch v k.ú. Prievidza parcela č. 2214/22, 
parcela č. 2214/19 a parcela č. 2214/30 v spoluvlastníctve mesta Prievidza v podiele 1/2, 
v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami a oprávnenými zamestnancami SSE-
D, a.s., na účel vykonávania prác, obsluhy, údržby a opráv energetického zariadenia,  
v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina;   prijalo MsZ uzn. 8/12, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  

 
K žiadosti spoločnosti  AUTOKOMPLEXX, s.r.o., Nováky, Ul. A. Hlinku č. 483 o zriadenie 
vecného bremena  s právom uloženia a prekládky inžinierskych sietí – plynovej, vodovodnej 
a elektrickej  prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parcela č. 6652/1 vo vlastníctve mesta 
Prievidza, k stavbe „Autosalón a autoservis Renault, Dácia a Volkswagen“ na pozemkoch 
parcela č. 6652/53, parcela č. 6652/91, parcela č. 6652/97, parcela č. 6652/98, parcela č. 
6652/99, parcela č. 6652/100 a parcela č. 6652/112  v prospech vlastníkov pozemkov 
a stavby „Autosalón a autoservis Renault, Dácia a Volkswagen“, prijalo MsZ uzn. č. 9/12, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  uviedol, že rokoval so spol. 
Autokomplexx, s. r. o. V zmysle zmluvy môžu obyvatelia bezplatne parkovať v areáli 
spoločnosti, na parkovanie je vyčlenených  20 parkovacích miest.  
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
K žiadosti spoločnosti  DIGI Slovakia, s.r.o., Bratislava o zriadenie vecného bremena  
s právom uloženia inžinierskych sietí – káblových vedení na pozemku v k.ú. Prievidza 
parcela č. 4996/1 a parcela č. 1859/1 vo vlastníctve mesta Prievidza v lokalite Ul. Ľ. 
Ondrejova a v lokalite Dlhej ulice v Prievidzi prijalo MsZ uzn. č. 10/12, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici. 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 26 proti. 

 
K žiadosť spoločnosti  Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parcela č. 
2747/18 strpieť na tomto pozemku umiestnenie inžinierskych sietí – zemných rozvodov tepla 
a TÚV a plynovej  prípojky a strpieť vstup na tento pozemok  v ktoromkoľvek čase na účel 
prevádzkovania a vykonávania údržby a  opráv týchto inžinierskych sietí,  v prospech 
Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s., Prievidza,   prijalo MsZ uzn. č. 11/12, ktoré tvorí 
prílohu k zápisnice.  
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
K žiadosti Mgr. Maroša Štorcela, Nad terasami 499/6, Prievidza o zriadenie vecného 
bremena  s právom uloženia inžinierskych sietí – plynovej, vodovodnej a elektrickej  prípojky 
a s právom prechodu po pozemkoch v k.ú. Prievidza parcela č. 7056/3, parcela č. 7056/6 
a parcela č. 7056/71 vo vlastníctve mesta Prievidza, k rodinnému domu na parcela č. 
7056/77 v prospech vlastníkov pozemku a rodinného domu parcela č. 7056/77,  prijalo MsZ 
uzn. č. 12/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
K žiadosti Petra Bagina, Majerská ul. č. 4/3, Prievidza o kúpu časti nehnuteľnosti - pozemku 
v k.ú. Veľká Lehôtka  parcela č. 671/1, trvalý trávny porast  vo výmere 130 m2 – 150m2            
z vlastníctva mesta Prievidza na účel rozšírenia dvora pri záhradnej chatke, prijalo MsZ uzn. 
č. 13/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 24 poslancov proti.  
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Ľubica Burešová informovala o  žiadosti Aleny Fiamčíkovej, Podhorská ul. 453/64, Prievidza 
– Veľká Lehôtka o kúpu pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 183/2, záhrada  vo  
výmere  74 m2,  na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku užívaného ako záhrada 
pri rodinnom dome už jej rodičmi a starými rodičmi. Na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 297/11 zo dňa 25.10.2011 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza 
zverejnený zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších právnych predpisov vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky, je oplotený, je dlhodobo 
užívaný ako záhrada jej rodinou a žiadateľka sa oň riadne stará, čím vlastne zabezpečuje 
namiesto mesta poskytovanie verejnoprospešných služieb –  správu a údržbu verejnej 
zelene: MsZ uzn. č. 14/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predaj pozemku v k.ú. 
Veľká Lehôtka parcela č. 183/2, záhrada  vo  výmere 74 m2, odčleneného geometrickým 
plánom spoločnosti GEODÉZIA Žilina, a. s., Žilina,  za cenu 10,00 €/m2,  pre Alenu 
Fiamčíkovú, Podhorská ul. 453/64,  Prievidza – Veľká Lehôtka, na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku užívaného ako záhrada pri rodinnom dome vo vlastníctve kupujúcej. 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 

Ľubica Burešová uviedla, že pôvodne navrhovaný zámer  na majetkovoprávne vyporiadanie  
pozemku v k.ú. Prievidza  - so spol. TECHNOL, s. r.o., nie je možné zrealizovať, nakoľko na 
pozemok spoločnosti je vedená ťarcha v prospech Daňového úradu.  
MsZ uznesením č. 15/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza 
previesť pozemky v k.ú. Prievidza parcela č. 3980/31, zastavaná plocha vo výmere 133 m2 
a parcela č. 3980/13, zastavaná plocha vo výmere 169 m2, ktoré sú zapísané na LV 1 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, na ktorých sa sčasti nachádza budova vo vlastníctve 
spoločnosti TECHNOL, s.r.o., Banská Bystrica do vlastníctva tejto spoločnosti, a to zámenou 
za pozemok v k.ú. Prievidza  parcela č. 3980/35, zastavaná plocha vo výmere 825 m2, ktorý 
je zapísaný na LV 8573 vo vlastníctve spoločnosti TECHNOL, s.r.o., Banská Bystrica, na 
ktorom sa nachádza miestna komunikácia a verejná zeleň vo vlastníctve mesta Prievidza. 
Hlasovanie: 26 poslancov proti, 2 sa zdržali.  
 
MsZ uznesením č. 16/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prenájom nehnuteľnosti - 
časti pozemku v k.ú. Prievidza, parcela č. 2132/7, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 17 m2  pre Radovana Macha, Urbánkova ul. 908/4, Prievidza, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, nakoľko  predmet nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý 
k prevádzke „EDEN CAFE“, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom 
bude Radovan Macho poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je podľa § 1 ods.2 
a § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade 
so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré patrí aj utváranie a chránenie zdravých 
podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta, a to za cenu nájomného vo výške 
0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. 
príslušného kalendárneho roka, v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65 - Pravidlá 
pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza s tým, že nájomná zmluva bude uzavretá na 
dobu neurčitú s 1 -mesačnou výpovednou lehotou. Na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 348/11 zo dňa 29.11.2011 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza 
dňa 11.1.2012 zverejnený zámer prenájmu predmetnej nehnuteľnosti. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
 
MsZ uznesením č. 17/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prenájom nehnuteľnosti - 
časti pozemku v k.ú. Prievidza, parcela č. 5403, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 1 400 m2  spoločnosti Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, nakoľko  pozemok tvorí areál spoločnosti Zberné suroviny, a.s., je oplotený 
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a na jeho časti sa nachádza budova vo vlastníctve spoločnosti súp. číslo 505-4, a to za cenu 
nájomného vo výške 3,50 €/m2/rok v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65 - 
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza s tým, že nájomná zmluva bude 
uzavretá na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou a spoločnosti bude 
vyúčtovaná náhrada za doterajšie neoprávnené užívanie pozemku vo vlastníctve mesta 
Prievidza spätne za obdobie 3 rokov. Zámer prenájmu nehnuteľnosti bol zverejnený na 
úradnej tabuli mesta dňa 11.1.2012 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 347/11 zo dňa 29.11.2011. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 
 
Ľubica Burešová prezentovala návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi 
č. 370/11 zo dňa 13.12.2011 z dôvodu zmeny počtu parkovacích miest I. etapy projektu 
„Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“ 
vypracovaného mestskou obchodnou spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o., Prievidza. 
Návrh vychádza z  uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 9/12 zo dňa 03.01.2012 a č. 22/12 
zo dňa 17.01.2012. V rámci I. etapy tohto projektu v súlade s mapou centrálnej zóny mesta, 
ktorá je prílohou projektu, bolo v zóne A na Kláštornej ulici vytvorených 14 parkovacích miest 
s plochou 188 m2. Na základe vyššie uvedených uznesení MsR boli z tohto počtu vyčlenené 
3 parkovacie miesta v rozsahu výmery 36 m2  na účel prenechania na užívanie 
prevádzkovateľovi, ktorý musí byť držiteľom licencie na prevádzkovanie taxi služby. Preto je 
potrebné zmeniť pôvodný počet parkovacích miest projektu zo 14 na 11 a plochu zo 188 m2 
na 142 m2. 
MsZ  uznesením č. 18/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ 
v Prievidzi č. 370/11 zo dňa 13.12.2011 v časti II. tak, že v rámci I. etapy projektu „Regulácia 
statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“ vypracovaného 
mestskou obchodnou spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o., Prievidza v zóne A na Kláštornej ulici 
sa mení počet parkovacích  miest zo 14 na 11  so zmenou plochy v m2 zo 188 m2 na 152 m2 

a počet parkovacích miest spolu zóna A až E sa mení z 1104 na 1101 so zmenou plochy 
v m2 z 13597,5 m2na 13561,5 m2.    
Hlasovanie:  25 poslancov za.  
 

7.2) 
O výsledku výberového konania na funkciu riaditeľ/riaditeľka Zariadenia pre seniorov 

Prievidza informoval JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 
Výberové konanie sa uskutočnilo 18. 1. 2012.  Zúčastnilo sa ho 5 uchádzačov, pričom 
najúspešnejším uchádzačom bol Ing. Branislav Magdolen. 
Primátorka mesta dala  slovo Ing. Branislavovi Magdolenovi.  Ing. Branislav Magdolen 
v krátkosti informoval o dosiahnutom vzdelaní a svojej praxi. Má skúsenosti v riadiacej 
pozícii, od septembra 2011 bol poverený zastupovaním vedenia v Zariadení pre seniorov 
Prievidza.  Uviedol, že naďalej bude udržiavať a rozvíjať kvalitu služieb v zariadení pre 
seniorov. 
MsZ uznesením č. 19/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vymenovalo v súlade s § 11 ods.4 
písm. l) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Ing. Branislava 
Magdolena, najúspešnejšieho uchádzača výberového konania, do funkcie riaditeľa 
Zariadenia pre seniorov Prievidza dňom 1.2.2012. 
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal, 1 proti.  
 

7.3) 
Ján Dobrovodský, konateľ spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., predložil žiadosť 

Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti jediným 
spoločníkom mestom Prievidza o sumu 150 000,00 € na sumu 156 639,00 € s tým, že 
záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 
Dôvodom zvýšenia je zabezpečenie finančnej stability spoločnosti a schopnosti uhrádzať 
svoje záväzky. 
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K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 20/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 26 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 

7.4) 
Ján Dobrovodský, konateľ spol. SMMP, s. r. o., predložil žiadosť SMMP, s. r. o., 

o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom 
Prievidza o sumu  150 000,908185 € na sumu 207 360,00 € s tým, že záväzok na nový 
peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. Dôvodom zvýšenia je 
zabezpečenie finančnej stability spoločnosti a schopnosti uhrádzať svoje záväzky. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 20/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 26 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 

K bodu 8) 
„Interpelácie poslancov“ 

 Poslanec MsZ Július Urík sa pýtal na riešenie pešej zóny v centre mesta – lokalita pri 
nákupnom centre „Rozvoj“.   Konštatoval, že stále  nie je doriešený vjazd na parkovisko.  
 Primátorka mesta uviedla, že touto témou sa mesto zaoberá a poslanec bude informovaný.  
 

K bodu 6) 
„Diskusia pre obyvate ľov“ 

V rámci diskusie pre obyvateľov vystúpil starší pán, ktorý sa zaoberal petíciou za 
zachovanie ZŠ na Mariánskej ulici. 
Konštatoval, že 6. 12. 2011 bola na mesto odovzdaná petícia s vyše 6800 podpismi. 
Výsledok petície je mesto povinné vybaviť do 30 dní. Ďalej uviedol, že až štyri dni po tomto 
termíne bola doručená úradná zásielka k vybaveniu petície.  Primátorka mesta konštatovala, 
že preverí dobu vybavenia petície a žiadateľovi bude dané písomné stanovisko.  Mgr. Vlasta 
Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana, uviedla, že na vybavenie 
petície odpovedal odbor aj v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pričom 
uviedla, že petícia bola vybavená v zákonnej lehote.  
 

V rámci diskusie pre obyvateľov  vystúpil pán Beljanský, klient Zariadenia pre 
seniorov Prievidza.  Vyjadril kladný postoj k menovaniu nového riaditeľa zariadenia. Uviedol, 
že Ing. Branislav Magdolen pracuje v zariadení od apríla minulého roku a vyjadril aj v mene 
ostatných klientov spokojnosť s jeho prácou. Taktiež  vyzdvihol spoluprácu s mestským 
úradom, verejne poďakoval MVDr. Norbertovi Turanovičovi, prednostovi MsÚ a Mgr. Vlaste 
Miklasovej, vedúcej odboru školstva a starostlivosti o občana.  

 
Branislav Gigadz z mládežníckeho parlamentu informoval o pripravovanom projekte 

„Sme deti Európy“. V rámci tohto projektu sa pripravuje podujatie, ktoré sa uskutoční 9. mája 
2012  na Námestí slobody v Prievidzi. Branislav Gigadz ďalej informoval, že v roku 2013 
plánuje Mládežnícky  parlament mesta Prievidza zorganizovať spoločné stretnutie 
s mládežníckymi parlamentmi  partnerských miest mesta Prievidza.  K zorganizovaniu tohto 
stretnutia požiadali o pomoc aj mesto. Primátorka mesta vyzdvihla prácu mládežníckeho 
parlamentu s konštatovaním, že mesto veľmi ochotne a rado pomôže mládežníckemu 
parlamentu. 

 
K bodu 14) 

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

konaného d ňa 31. 1. 2012 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 

P r i p o m i e n k y   o v e r o v a t e ľ o v   z á p i s n i c e : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...............................................                                    .............................................                  
      MUDr. Silvia Hrnková            MUDr. Dušan Magdin 
            overovateľ I.                                                                           overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                   JUDr. Katarína Macháčková 
           prednosta MsÚ                                                                primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
 


