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

konaného dňa 29. 1. 2013 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:  08.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     14.00 h  
 
Prítomní:            29 poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnili sa: Ing. Peter Petráš, PaedDr. Eleonóra Porubcová,  

Mgr. Ružena Dlábiková, Katarína Čičmancová, Mgr. art. Anton Bakyta 
– 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 –  ved. kanc. primátorky a splnom. 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 ŽP 
   Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva  a star. o občana 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi 
   Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS v Prievidzi 
   Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s. r. o. 
   Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, 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 rokovanie 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 zložení: 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 –  Júliusa Uríka a MUDr. Jána 
Šlapáka. 
Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov:  Ing. Martina Drozda, Juraja 
Ohradzanského, Ing. Martina Bugára. 
Uznesením č. 1/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zloženie návrhovej komisie. 
Hlasovanie:  26 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. 3 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza 
3) Návrh VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza 
4) Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 63 - Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 

s nízkou hodnotou 
5) Návrh na vyradenie školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia: CVČ so sídlom          

Ul. energetikov 242/39, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení 
6) Návrh na vyradenie školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia: CVČ so sídlom 

Mariánska ul. 554/19, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení 
7) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2012 
8) Zámer kúpy stavby „Výstavba bytového domu 2 x 12 b. j. na sídlisku Necpaly, 

Gazdovská ulica, Prievidza“ 
9) Majetkoprávne veci 
10) Diskusia pre  obyvateľov  (od 10.00 h do 11.00 h) 
11) Voľba hlavného kontrolóra mesta (o 11.00 h)  
12) R ô z n e 
13) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
14) Z á v e r 
 
Návrh programu bodu „Rôzne“: 
1) Žiadosť mesta Prievidza o kúpu pozemku v správe Finančného riaditeľstva SR na účel 

výstavby parkoviska 
2) Informácia o pripravených projektoch a o možnosti čerpania finančných prostriedkov 
3) Zmena zapisovateľky komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít 
 
Primátorka mesta predložila návrh na schválenie programu MsZ.  Uznesením č. 2/13, ktoré 
tvorí prílohu k zápisnici, schválilo MsZ program rokovania na deň 29. 1. 2013. 
Hlasovanie: 26  poslancov za.  

 
 
 

K bodu 2) 
„Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza“ 
 

Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza predložila Ing. Lýdia 
Ondrejková, vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu. 
Prax preukázala, že na území mesta Prievidza treba vytvoriť z pohľadu prevádzkového času 
možnosti na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v prevádzkarniach 
umiestnených mimo bytových domov, obytného a zmiešaného územia, t. j. v rekreačných 
zónach - napr. na letisku,  v Lesoparku, v rekreačnej oblasti Púšť a pod. Z tohto dôvodu bol 
vypracovaný návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011.  
MsZ uznesením č. 3/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 3 k VZN mesta 
Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Prievidza. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
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K bodu 3) 
„Návrh VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza“ 

 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza 

predložila Ing. Zuzana Lukáčová, referentka životného prostredia.  
Návrh nového VZN o držaní psov na území mesta Prievidza  bol vypracovaný z dôvodu 
podaného protestu prokurátora proti pôvodnému VZN mesta Prievidza č. 66/2002.  
Ing. Zuzana Lukáčová informovala o pripomienkach, ktoré k návrhu VZN podala fyzická 
osoba Pavol Pachtík a zároveň predložila vyhodnotenie vznesených pripomienok. 
Konštatovala, že vyhodnotenie pripomienok dostali všetci poslanci v písomnej podobe. 
Týmito pripomienkami sa zaoberala aj MsR na svojom rokovaní dňa 23. 1. 2013.  
MsZ uznesením č. 4/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN  mesta Prievidza              
č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza s pripomienkami:  § 3 ods.2 sa vypúšťa 
písm. c);  § 3 ods.2 sa vypúšťa písm. e),  § 3 ods.2, písm. f) sa pôvodný text vypúšťa 
a nahrádza textom: „do areálov   škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
mesta Prievidza“,  § 4 ods. 1 pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza sa  znením: „Zakazuje sa 
voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom  území mesta Prievidza, okrem miest 
označených informačnými tabuľkami so  symbolom psa a textom „Voľný pohyb psov“. 
Územie je označené dopravnými značkami PRIEVIDZA, HRADEC, VEĽKÁ LEHÔTKA, 
MALÁ LEHÔTKA."  § 4 ods. 2 sa nahrádza text: „Miesta vymedzené na voľný pohyb psov“ 
....novým  textom: „Miesta, kde nie je voľný pohyb psov zakázaný“..., § 4 ods. 3 sa vypúšťa, 
§ 5 v ods. 1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom: „Držiteľ psa alebo ten, kto psa 
vedie, je povinný bezodkladne po znečistení odstrániť psie exkrementy  z verejného 
priestranstva a uložiť ich na určené miest, § 6 ods. 1 sa slovné spojenie: „príslušníci MsP 
a PZ SR“ vypúšťa a nahrádza textom: „príslušníci mestskej polície a orgán Policajného 
zboru“.   
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 
 

K bodu 4) 
„Návrh Doplnku č. 4 k Internej  smernici č. 63, IS - 63 Postup verejného obstarávania 

pri zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou“ 
 

Návrh Doplnku č. 4 k Internej  smernici č. 63, IS - 63 Postup verejného obstarávania 
pri zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou predložila Iveta Krajčíková, referentka pre verejné 
obstarávanie. 
Návrh dodatku vyplynul zo žiadosti odboru školstva a starostlivosti o občana.  Vzhľadom na 
novú legislatívu  sa v doplnku navrhuje doplnenie možnosti  poskytnutia účelových 
preddavkov zo  štátneho rozpočtu na drobné nákupy pre 11 materských škôl zriadených na 
území mesta Prievidza v záujme podpory ich individuálneho profilovania. 
MsZ uznesením č. 5/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 4 k Internej  
smernici č. 63, IS - 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky  s nízkou 
hodnotou. 
Hlasovanie: 24 poslancov za.  
 

K bodu 5) a 6) 
„Návrh na vyradenie školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia: CVČ so sídlom          
Ul. energetikov 242/39, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení“ 
 
 „Návrh na vyradenie školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia: CVČ so sídlom 
Mariánska ul. 554/19, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení“ 

 
Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana, predložila  

v súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení návrh na vyradenie školského 
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výchovno-vzdelávacieho zariadenia Centrum voľného času so sídlom Ul. energetikov 
242/39, Prievidza a zariadenia Centrum voľného času so sídlom Mariánska ul. 554/19,  
Prievidza zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.06.2013. 
Na základe novej legislatívy pri prerozdeľovaní podielových daní chýba v rozpočte mesta 
v bežnom kalendárnom roku na prevádzku CVČ SPEKTRUM – 17 tis. €. Pre ďalšie dve CVČ 
mesto finančné prostriedky z prerozdelenia daní nedostane.  
Návrh bol prerokovaný so základnými školami – ZŠ na Mariánskej ulici a ZŠ na Ul. 
energetikov.  
MsZ uznesením č. 6/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo v súlade so zákonom 
č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení návrh na vyradenie školského výchovno-vzdelávacieho 
zariadenia Centrum voľného času so sídlom Ul. energetikov 242/39,  Prievidza zo siete škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.06.2013. 
Hlasovanie:  26 poslancov za.  
Uznesením č. 7/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo v súlade so zákonom                
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení návrh na vyradenie školského výchovno-vzdelávacieho 
zariadenia Centrum voľného času so sídlom Mariánska ul. 554/19,  Prievidza zo siete škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.06.2013. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
 

K bodu 7) 
„Správa  o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2012“ 

 
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2012 predložila Ing. Jana 

Michaličková, hlavná kontrolórka mesta. 
 

Podľa schválených plánov smerovalo zameranie kontrolnej činnosti v roku 2012 do týchto 
oblastí: 
- dodržiavanie postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami 
v organizáciách  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
- dodržiavanie zmluvných podmienok a účelovosti použitia verejných prostriedkov 
poskytnutými z Programu 10-Šport 
- oprávnenosť vyúčtovaných ekonomicky oprávnených nákladov dopravcom v MHD 
Prievidza 
- dodržiavanie práv a povinností komisionára podľa uzatvorených komisionárskych zmlúv 
v znení ich doplnkov 
- dodržiavania podmienok ustanovení zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov pri určovaní rozsahu výchovnej činnosti pedagogických 
zamestnancov 
- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. 
Vo vyhodnocovacom roku bolo vyhotovených celkom 12 poverení na vykonanie kontroly 
a do roku 2012 prešlo ďalších 5 kontrol z predchádzajúcich rokov: 

1. Kontrola dodržiavania podmienok komisionárskej zmluvy o zariaďovaní záležitosti 
verejnoprospešných služieb na úseku VO v znení dodatkov č. 15, 16 a 17 
komisionárom UNIPA, spol. s r.o. Prievidza na základe poverenia č. 9/2009 zo dňa 
26. 6. 2009.  

2. Kontrola dodržiavania podmienok komisionárskej zmluvy spoločnosťou TEZAS, spol. 
s.r.o. Prievidza  pri prenajímaní pozemkov vo vlastníctve mesta v roku 2008 na 
základe poverenia č. 21/2009 zo dňa 2. 11. 2009. 

3. Kontrola príjmov a výdavkov za odpredaj druhotných surovín v roku 2008  
v spoločnosti TEZAS, spol. s r.o., Prievidza podľa doplnku č. 29 ku Komisionárskej 
zmluve zo dňa 2. 1. 2002 v znení doplnkov č. 1-28 na základe poverenia č. 17/2010 
zo dňa 20. 12. 2010. 
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4. Kontrola dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov ŠK Kix 
Box Prievidza na základe poverenia č. 11/2011 zo dňa 14. 12. 2011. 

5. Kontrola dodržiavania povinností komisionára TEZAS spol. s r.o. Prievidza 
vyplývajúcich z komisionárskej zmluvy zo dňa 2. 1. 2002 v znení dodatkov na základe 
poverenia č. 12/2011 zo dňa 19. 12. 2011.  

Ing. Jana Michaličková následne informovala o zistených nedostatkoch a o prijatých 
opatreniach.  Kontrolované subjekty prijali celkovo 39 opatrení.  
 
Podľa základných pravidiel kontroly podľa ustanovenia § 13 zákona č. 502/2001 Z. z. sú 
zamestnanci kontrolného orgánu povinní oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom 
činných v trestnom konaní. 
Na základe výsledkov vykonanej kontroly v spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., so zameraním na 
dodržiavanie podmienok komisionárskej zmluvy pri zariaďovaní záležitostí na úseku 
verejného osvetlenia v roku 2007 a zistených nedostatkov, oznámi hlavná kontrolórka 
orgánom činných v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohol byť spáchaný 
trestný čin. 
 
Helena Dadíková konštatovala, že nedostatky boli vykázané aj v školách a školských 
zariadeniach mesta.  Apelovala na odbor školstva a starostlivosti o občana, aby príslušní 
zamestnanci  škôl boli operatívne zaškolení v súvislosti so zmenami v legislatíve.   
 
MsZ uznesením č. 8/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o výsledkoch 
kontrolnej činnosti za rok 2012. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
 

K bodu 8) 
 „Zámer kúpy stavby „Výstavba bytového domu 2 x 12 b. j. na sídlisku Necpaly, 
Gazdovská ulica, Prievidza“ 

 
 Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP, predložila zámer kúpy 
stavby „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b. j. a inžinierske siete na sídl. Necpaly, 
Gazdovská ul. Prievidza“ na základe projektovej dokumentácie č. 02/2013 projektanta 
CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza a prenechania pozemkov pod stavbou do nájmu investorovi 
TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka. 
Bytový dom je navrhnutý ako štvorpodlažný, pozostáva z dvoch identických častí – sekcií 12 
b. j. s dvoma samostatnými vstupmi. 
V dome bude 10 jednoizbových bytov, 8 dvojizbových bytov a 6 trojizbových bytov.  
Predpokladaná doba výstavby je v období marec až december 2013. Bytový dom bude 
financovaný z dotácie MDVRR SR a úveru zo ŠFRB, technická vybavenosť bude 
financovaná z dotácie MDVRR SR. 
Stavbu bytového domu bude realizovať TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka na základe 
vykonaného prieskumu trhu.  
Poslanec Ing. Roman Gonda podporil myšlienku výstavby nájomných bytov.  Ďalej dodal, že 
v návrhu zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy navrhuje zmeniť v čl.  III bod 5 tak, že text 
bude znieť: V prípade neposkytnutia dotácie z MDVRR SR alebo neposkytnutia podpory zo 
ŠFRB budúci kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy.  
Primátorka mesta s predloženým návrhom súhlasila.  
Poslanec MUDr. Jaroslav Cigaňák sa pýtal na výšku nájomného v predmetných bytoch. Mgr. 
Edita Mrázová uviedla, že mesto si neurčuje výšku nájmu, tá je daná legislatívou.  
JUDr. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že výška nájomného by nemala byť vyššia ako výška 
nájomného v nájomných bytoch v okolitých mestách, nakoľko je regulovaná zákonom. ŠFRB 
zmenil stratégiu v tom, že podporuje už kúpu postavených nájomných bytov. Vo zvolenej 
lokalite t. j. sídlisko Necpaly  sú pripravené pozemky na ďalšie 3 nájomné domy. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 9/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
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Uznesením č. 9/13 MsZ schválilo  zámer kúpy stavby bytového domu 2 x 12 nájomných 
bytových jednotiek realizovaného investorom TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka, v rámci 
investičnej akcie „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b. j. a inžinierske siete Gazdovská ul. 
Prievidza“ na základe projektovej dokumentácie č. 02/2013 projektanta CADPROJEKT, 
s.r.o., Prievidza, MsZ schválilo  kúpnu cenu za kúpu stavby bytového domu vo výške 
1 052 637 € (slovom jeden milión päťdesiatdvatisícšesťstotridsaťsedem eur) vrátane DPH 
a kúpnu cenu za kúpu technickej vybavenosti k bytovému domu vo výške 100 320 € (slovom 
stotisíc tristodvadsať eur) vrátane DPH. 
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 

 
K bodu 9) 

„Majetkoprávne veci“ 
Majetkoprávne veci predložila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.  
 
Ľubica Burešová predložila informáciu, že na základe rozhodnutia primátorky mesta bol na 
úradnej tabuli  mesta Prievidza dňa 11. 1. 2013  zverejnený v súlade s Internou smernicou 
mesta Prievidza IS 65 bod 4.1.2  zámer  mesta prenechať do nájmu nájomcovi - investorovi 
TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka, IČO: 36797006, nehnuteľnosti - pozemky parcela C-KN č. 
6652/1,  č. 6652/35, č. 6652/33, č. 6652/32, č. 6652/55, č. 6652/56, č. 6652/57, č. 6652/34, 
č. 6652/58, č. 6652/59 zapísané na LV č. 1 pre k. ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza  
na účel realizácie stavby „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b. j. a inžinierske siete 
Gazdovská ul. Prievidza“ na základe projektovej dokumentácie č. 02/2013 projektanta 
CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, 
ktorým je aj tá skutočnosť, že výstavbou bytového domu dôjde k zlepšeniu bývania a riešenia 
bytovej otázky obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, t.j. starostlivosťou  o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov,  
a to na dobu určitú do uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva realizovanej stavby,                             
s trojmesačnou výpovednou lehotou a s nájomným vo výške 1€/rok. 
MVDr. Vladimír Petráš sa pýtal, či zámerom mesta je prenajať pozemok v celkovej výmere          
t. j.  68 tis. m2.  Primátorka mesta uviedla, že mesto má zámer prenajať len tú časť pozemku, 
ktorá je stanovená projektom.  Na základe návrhu poslanca MVDr. V. Petráša doplnila 
návrhová komisia text uznesenia tak, že pred slovo nehnuteľností  navrhla doplniť slovo 
„časti“ ... t. j.  nájom časti nehnuteľností.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 10/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie:  19 poslancov za, 2 sa zdržali.    
 
  
K žiadosti JUDr. Ľubice Lukáčovej a Michala Lukáča, Majerská ul. č. 924/10, Prievidza,              
o zriadenie vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. 
Prievidza parc.č. 3170/1 strpieť na tomto pozemku uloženie inžinierskych sietí – 
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemku v k.ú. 
Prievidza parc.č. 3120/20,  prijalo MsZ uzn. č. 11/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 24 poslancov za.  
 
Na základe uznesenia MsZ č. 382/12 zo dňa 11.12.2012 bol na úradnej tabuli mesta 
Prievidza dňa 17.12.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza previesť spol. SLOV TAIN, 
s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 23, nehnuteľnosť – pozemok,  parcela č. 
1944/4, ostatná plocha s výmerou 41 m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku 
bezprostredne priľahlého k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, za cenu             
250 €/m², spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pretože prevádzaný 
pozemok možno považovať za taký, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
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celok so stavbou a nie je vhodné tento previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať 
v majetku mesta. MsZ uznesením č. 12/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod 
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1944/4, ostatná plocha s výmerou             
41 m², pre spol. SLOV TAIN, s.r.o., so sídlom v Prievidzi. 
Hlasovanie:  24 poslancov za. 

K bodu 10) 
„Diskusia pre obyvateľov“ 

V rámci bodu „Diskusia pre obyvateľov“ vystúpila p. Ivana Psotová, bytom Prievidza, 
Nedožerská cesta 24, ktorá sa pýtala v súvislosti s plánovaným budovaním obchvatu mesta, 
na budovanie chodníka na Nedožerskej ceste.  Mgr. Edita Mrázová konštatovala, že stále 
nie sú na Nedožerskej ceste usporiadané vlastnícke vzťahy  k pozemkom.  Primárka mesta 
dodala, že  postupne prebiehajú majetkoprávne usporiadania týchto pozemkov.   
 

K bodu 9) 
„Majetkoprávne veci“ 

K žiadosti Ivana Reisa, trvale bytom Prievidza, Ul. stavbárov č. 7/24, o kúpu 
nehnuteľností v k. ú.  Prievidza, a to objektov bývalej III. ZŠ Ul. S. Chalupku – súpisné č. 
II.706 orientačné č. 8 na pozemku parcela č. 791/2, pozemku pod budovou, parcela č. 791/2, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 449 m2 a súpisné č. II.420 orientačné č. 6 na 
pozemku parcela č. 791/3, pozemku pod budovou, parcela č. 791/3, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 577 m2 časti priľahlého pozemku parcela č. 791/4, zastavané plochy a 
nádvoria v rozsahu výmery podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, na účel 
prestavby na bytové jednotky, prípadne na domov dôchodcov, prijalo MsZ uzn. č. 13/13, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 19 poslancov proti, 4 poslanci sa zdržali.  
 
Lubica Burešová prezentovala návrh právnej kancelárie mesta predať nehnuteľnosti v k. ú.  
Prievidza, objekty bývalej I. a III. ZŠ   Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici – súpisné č. 418, 
orientačné č. 4 na pozemku parcela č. 787/5 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 
m2, súpisné č. II.420, orientačné č. 6 na pozemku parcela č. 791/3, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 577 m2, súpisné č. II.706, orientačné č. 8 na pozemku parcela č. 
791/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 449 m2,  formou obchodnej verejnej súťaže 
na každý objekt samostatne, minimálne za cenu  podľa ZP,  na podnikateľské účely. 
 

MsZ uznesením č. 14/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
predať nehnuteľnosť  v k. ú.  Prievidza, a to  objekt bývalej I. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej 
ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh stavby 11) – súpisné č. 418, 
orientačné č. 4 na pozemku parcela č. 787/5 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 
m2,  formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  
1. účel využitia: na podnikateľské účely; 
2. kúpna cena: minimálne za cenu 306 600,00 € (Znalecký posudok  č. 148/2012);  
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy; 
4. spolu s kúpnou cenou uhradiť pomernú  časť z ceny za znalecký posudok; 
5. vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje, že víťazovi predá pozemok pod 
budovou a časť  priľahlého pozemku v lehote do 2 mesiacov od zapísania vlastníctva objektu  
na nového vlastníka do katastra nehnuteľnosti za cenu 49,30 €/m2 (cena podľa ZP). 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky  doručené 
návrhy. 
Hlasovanie:  26 poslancov za.  
 
MsZ uznesením č. 15/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
predať nehnuteľnosť  v k. ú.  Prievidza, a to  objekt bývalej III. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej 
ulici (na LV 1 ako základná škola, druh stavby 11) – súpisné č. II.420 (pôvodne 312), 
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orientačné č. 6 na pozemku parcela č. 791/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 577 
m2,  formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  
1. účel využitia: na podnikateľské účely; 
2. kúpna cena: minimálne za cenu 126 700,00 € (Znalecký posudok  č. 148/2012),  
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy; 
4. spolu s kúpnou cenou uhradiť pomernú  časť z ceny za znalecký posudok; 
5.  vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje, že víťazovi predá pozemok pod 

budovou a časť  priľahlého pozemku v lehote do 2 mesiacov od zapísania vlastníctva 
objektu na nového vlastníka do katastra nehnuteľnosti za cenu 49,30 €/m2 (cena podľa 
ZP). 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky    
doručené návrhy. 
Hlasovanie:  28 poslancov za.  
 
MsZ uznesením č. 16/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
predať nehnuteľnosť  v k. ú.  Prievidza, a to  objekt bývalej III. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej 
ulici (na LV 1 ako základná škola, druh stavby 11) – súpisné č. II.706 (pôvodne 312), 
orientačné č. 8 na pozemku parcela č. 791/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 449 
m2,  formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  
účel využitia: na podnikateľské účely; 
kúpna cena: minimálne za cenu 106 500,00 € (Znalecký posudok č. 148/2012),  
termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy; 
spolu s kúpnou cenou uhradiť pomernú  časť z ceny za znalecký posudok; 
vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje, že víťazovi predá pozemok pod 
budovou a časť  priľahlého pozemku v lehote do 2 mesiacov od zapísania vlastníctva objektu 
na nového vlastníka do katastra nehnuteľnosti za cenu  49,30 €/m2 (cena podľa ZP). 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky    
doručené návrhy. 
Hlasovanie:  27 poslancov za.  

 

K žiadosti spoločnosti HRIKO, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Nábrežná ul. č. 4, o kúpu 
nehnuteľností  v k. ú.  Prievidza, a to budovy bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku – posilňovne na 
pozemku parcela č. 829/9, pozemku pod budovou, parcela č. 829/9, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 243 m2 a časti priľahlého pozemku parcela č. 829/6, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery približne 600 m2, na podnikateľské účely, a to kancelárske 
priestory ako i dielne pre činnosť žiadateľa. Spoločnosť sa zaoberá reklamnými, 
propagačnými a marketingovými prácami, prijalo MsZ uzn. č. 17/13, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici. MsZ neschválilo predaj  predmetných nehnuteľností formou priameho predaja.  
Hlasovanie: 3 poslanci za, 21 proti, 4 sa zdržali.  

 

Ľubica Burešová informovala o vypracovaní   Geometrického  plánu  č. 369/2012  
a Znaleckého posudku č. 157/2012 na   nehnuteľností v  k. ú. Prievidza, a to budovy bývalej 
II. ZŠ S. Chalupku – posilovne na pozemku parcela č. 829/9, pozemku pod budovou, parcela 
č. 829/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m2 a časti priľahlého pozemku parcela 
č. 829/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 386  m2, obidva pozemky odčlenené hore 
uvedeným geometrickým plánom z pozemku parcela č. 829/6, na podnikateľské účely.  
Uznesením č. 18/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zámer mesta Prievidza 
predať nehnuteľnosti  v k. ú.  Prievidza (na LV č. 8482 ako prístavba posilovne), a to budovu 
bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku – posilňovne na pozemku parcela č. 829/9, pozemku pod 
budovou, parcela č. 829/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m2 a časti  priľahlého 
pozemku parcela č. 829/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 386 m2, obidva 
pozemky odčlenené Geometrickým  plánom  č. 369/2012 z pozemku parcela č. 829/6,  
formou obchodnej verejnej súťaže s  podmienkami:  
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1. účel využitia: ako polyfunkčný objekt - na podnikateľské účely. Objekt využívať na taký 

účel, ktorý nebude obmedzovať vlastníkov okolitých nehnuteľností (obytná zóna); 

2. kúpna cena: minimálne za cenu 53 632,00 €; 

3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

       Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky    

       doručené návrhy. 

Hlasovanie: 27 poslancov za.  

 

Ľubica Burešová predložila žiadosť spoločnosti LEXEL, s.r.o., Banská Bystrica, zastupujúcej 
investora Stredoslovenská energetika, a.s. – Distribúcia Žilina, o zriadenie vecného bremena  
s právom uloženia inžinierskych sietí – NN káblovej prípojky, za účelom realizácie stavby 
„Prievidza – Bojnická“.  Poslanec MUDr. Jaroslav Cigaňák uviedol, že architekt mesta by mal 
pripraviť  návrh projektovej dokumentácie  - koncepcie vybudovania kanála všetkých 
inžinierskych sietí a zároveň podal poslanecký návrh. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., 
zástupca primátorky mesta, ho požiadal, aby svoj poslanecký návrh predložil v písomnej 
podobe a následne sa MsZ k tejto téme vráti.  
 
Ľubica Burešová predložila informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 385/12 zo dňa 11.12.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 
20.12.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza predať Alene Bobokovej, trvale bytom Ul. E. 
M. Šoltésovej č. 722/1, Prievidza, nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 
4993/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  74 m2, odčlenený Geometrickým plánom 
č. 338/2012 z parcely č. 4993/1, na účel oplotenia pozemku a zabezpečenia ochrany objektu 
proti vandalizmu. MsZ uznesením č. 19/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod 
nehnuteľnosti – pozemku  v k. ú. Prievidza,  parcela  č. 4993/38, zastavané plochy                       
a   nádvoria  s výmerou    74 m2,   odčlenený   Geometrickým   plánom  č. 338/2012  
z parcely č. 4993/1, na účel oplotenia pozemku a zabezpečenia ochrany    objektu proti 
vandalizmu,  za cenu 20,00 €/m2, pre Alenu  Bobokovú, trvale bytom Ul. E. M. Šoltésovej  č. 
722/1,  Prievidza,   v zmysle zverejneného zámeru.  
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 

K bodu 15) 
„Voľba hlavného kontrolóra mesta“ 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta a zároveň predsedníčka pracovnej komisie 
zriadenej uznesením MsZ č. 376/12 zo dňa 11.12.2012, informovala o počte doručených 
prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta a o splnení náležitostí 
doručených prihlášok. 
Do stanoveného termínu 14.1.2013 do 15.00 h odovzdalo prihlášky 7 uchádzačov o voľbu 
hlavného kontrolóra. 
 
Ing. Viliam Gatial, bytom Prievidza - nesplnil podmienky stanovené uzn. MsZ v Prievidzi              
č. 376/12 v náležitostiach: osobné údaje, profesijný životopis a písomný súhlas kandidáta 
neobsahoval podpis uchádzača – komisia konštatovala, že chýbajúcim podpisom uchádzač 
o voľbu hlavného kontrolóra neudelil písomný súhlas na spracovanie osobných údajov  podľa 
§ 7 ods.(1) a (2) zákona č.428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania 
voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza. 
Ostatní prihlásení kandidáti Ing. Hubert Cagáň, bytom Prievidza,  Bc. Henrieta Gebrlínová, 
bytom Poruba, Ing. arch. Oto Hodál, bytom  Topoľčany, Ing. Mgr. Jozef Kobela, bytom 
Prievidza, Ing. Jozef Krett, bytom Prievidza a Ing. Zuzana Uvírová, bytom Žabokreky nad 
Nitrou –  splnili podmienky stanovené uzn. MsZ v Prievidzi č. 376/12 
K predmetnej informácii prijalo MsZ uznesenie č. 20/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 19 poslancov za.  
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V zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 376/12 –  každý kandidát, ktorý splnil požadované 
predpoklady,  mal právo v deň voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie na rokovaní MsZ 
v časovom rozpätí 5 minút. 
Primátorka mesta oznámila, že dňa 28. 1. 2013 sa Ing. Mgr. Jozef Kobela písomne vzdal 
kandidatúry na voľbu hlavného kontrolóra. 
 
Primátorka privítala piatich kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. V abecednom poradí 
sa postupne jednotliví kandidáti predstavovali prítomným poslancom a ostatným 
zúčastneným. 
 
Po verejnom vystúpení jednotlivých kandidátov, primátorka mesta uviedla, že mestské 
zastupiteľstvo uznesením MsZ č. 376/12  dňa 11. 12. 2012 schválilo spôsob a vykonanie 
voľby tajným hlasovaním poslancov MsZ.  V zmysle §18a ods. (3)  Zákona  č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení  je na zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.  
 
Z dôvodu vykonania voľby tajným hlasovaním predložila primátorka mesta návrh na zloženie 
volebnej a mandátovej komisie.  
MsZ uznesením č. 21/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo volebnú  komisiu v zložení: 
Katarína Vráblová – predsedníčka, Gabriel Čauder – člen, Ing. Jozef Polerecký – člen. 
Hlasovanie: 29 poslancov za.  
 
MsZ uznesením č. 22/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo mandátovú  komisiu 
v zložení: Helena Dadíková - predsedníčka, Bc. Roman Hlaváč – člen, Ing. Branislav Bucák  
– člen. 
Hlasovanie: 29 poslancov za.  
 
Primátorka mesta vyzvala členov volebnej a mandátovej komisie, aby sa ujali činnosti.  
Katarína Vráblová, predsedníčka volebnej komisie, informovala poslancov o priebehu tajných 
volieb.    
Helena Dadíková, predsedníčka mandátovej komisie, uviedla, že v rokovacej miestnosti je 
prítomných 29 poslancov.  
Poslanci MsZ v Prievidzi vykonali akt voľby.  Primátorka mesta prerušila rokovanie MsZ do 
doby spočítania hlasovacích lístkov.  
Katarína Vráblová, predsedníčka volebnej komisie, oznámila výsledky volieb a predložila 
správu volebnej komisie. Správa z volebnej komisie tvorí súčasť zápisnice z rokovania MsZ.  
Tajným hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 23/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
MsZ zvolilo na základe výsledkov tajného hlasovania poslancov MsZ v Prievidzi                        
Bc. Henrietu Gebrlínovú do funkcie hlavného kontrolóra mesta Prievidza na funkčné obdobie 
šesť rokov,  ktorá v zmysle §18a ods. (3)  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení  získala súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.  
Hlasovanie: 22 poslancov za.  
 
 

K bodu 9) 
„Majetkoprávne veci“ 

Poslanec MUDr. Jaroslav Cigaňák v rámci prerokovania majetkoprávnych vecí 
predložil poslanecký návrh, aby MsZ poverilo architekta mesta zabezpečením návrhu 
projektovej dokumentácie  všetkých sietí formou kolektoru inžinierskych sietí v oblasti 
plánovaného kruhového križovania na Bojnickej ceste za depom tak, aby sa do týchto 
kolektorov mohli postupne ukladať inžinierske siete. 
Uznesením č. 24/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo poslanecký návrh MUDr. 
Jaroslava Cigaňáka. 
Hlasovanie: 12 poslancov za, 2 proti, 8 sa zdržalo.  
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K žiadosti spoločnosti LEXEL, s.r.o., Banská Bystrica, zastupujúcej investora 
Stredoslovenská energetika, a.s. – Distribúcia Žilina, o zriadenie vecného bremena  
s právom uloženia inžinierskych sietí – NN káblovej prípojky, za účelom realizácie stavby 
„Prievidza – Bojnická, vyvedenie výkonu z TS Tallo“ na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 
3796/4, parc.č. 1184/2, parc.č. 1184/53, parc.č. 3676/1, parc.č. 3670/2, parc.č. 1184/60 a 
parc.č. 3671/1 na  Tenisovej ul., Ul. Ľ. Štúra, Ul. A. Sládkoviča, Ulici za depom a na Bojnickej 
ceste v Prievidzi, prijalo MsZ uzn. č. 25/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 23 poslancov za.  
 
K žiadosti Mareka Erganga, Ul.  Ľ. Ondrejova 4/1,  Prievidza, o zníženie kúpnej ceny za časť 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2857/52 s výmerou 383 m2  z  20,00  €/m2  na  7,00 €/m2,   
prijalo MsZ uzn. č. 26/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 1 poslanec za, 21 proti, 1 sa zdržal.  
 
K žiadosti Martina Stašiaka a Márie Stašiakovej, Jánošíkova ul. č.  69/3, Prievidza, 
o zníženie kúpnej ceny za časť pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2857/52 s výmerou 384 m2  
z  20,00  €/m2  na  3,00 €/m2,   prijalo MsZ uzn. č. 27/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 24 poslancov proti.  
 
K žiadosti Viliama Tomášika a Emílie Tomášikovej, Jánošíkova ul. č. 70/5, Prievidza, 
o zníženie kúpnej ceny za časť pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2857/52 s výmerou  274 m2  
z  20,00  €/m2  na  3,00 €/m2,  prijalo MsZ uzn. č. 28/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 24 poslancov proti.   
 
Ľubica Burešová predložila žiadosť Ing. Martina Sedláka, trvalý pobyt Nábrežie sv. Cyrila 
17/1, Prievidza o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 2857/11, záhrady s výmerou 
223 m² a pozemku, parcela č. 2857/81, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 122     m² 
odčlenený GP č. 337/2012 z parcely č. 2857/1, ostatné plochy s výmerou 2977 m², na účel 
výstavby  rodinného domu. MsZ uznesením č. 29/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 
zámer mesta Prievidza predať pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 2857/11, záhrady 
s výmerou 223 m² a pozemku, parcela č. 2857/81, zastavané plochy    a nádvoria s výmerou 
122     m² odčlenený Geometrickým plánom č. 337/2012 z parcely č. 2857/1, ostatné plochy 
s výmerou 2977 m², na účel výstavby rodinného domu, formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami:  účel využitia: výstavba rodinného domu, kúpna cena: minimálne vo výške 
23,30 €/m², termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
Hlasovanie:  24 poslancov za.  
 
Ľubica Burešová prezentovala návrh mesta Prievidza na predaj pozemku parcela č. 2857/82, 
zastavané plochy   a nádvoria s výmerou 239  m² odčlenený Geometrickým plánom                   
č. 337/2012 z parcely č. 2857/1, ostatné plochy s výmerou 2977 m², formou obchodnej 
verejnej súťaže. MsZ uznesením č. 30/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer 
mesta Prievidza predať pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 2857/82, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 239 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 337/2012 z parcely                   
č. 2857/1, ostatné plochy s výmerou 2977 m², formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami:  

1. účel využitia: pozemok využívať na taký účel, ktorý nebude obmedzovať vlastníkov 
okolitých nehnuteľností (obytná zóna), 

2. kúpna cena: minimálne vo výške 23,30 €/m², 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy. 



12 
 

Hlasovanie: 24 poslancov za.  

Ľubica Burešová predložila ponuku Petra Ďurjaka, trvale bytom Ul. Murgaša č. 10/3, 
Prievidza, na spätné odkúpenie pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 7056/88, záhrada 
s výmerou 684 m2, odčlenená Geometrickým plánom č. 373/2007, úradne overeným Ing. 
Zuzanou Nemčekovou dňa 11.12.2007 z parcely č. 7056/29, ktoré nadobudol na základe 
Kúpnej zmluvy č. 03/2002 uzavretej podľa § 588, 602 a nasl. Občianskeho zákonníka 
(predkupné právo zapísané v KN ako ťarcha) dňa 13.3.2002. Kúpnu cenu navrhuje vo výške 
54 000,00 € vzhľadom na cenu, za ktorú je ochotný súčasný záujemca pozemok odkúpiť 
a ktorá je v súlade s trhovými cenami v danej lokalite. Kúpna cena podľa Kúpnej zmluvy č. 
03/2002 bola  5,178 €/m2. 
Poslanec Michal Dobiaš sa zaujímal, či mesto nemôže pozemok odkúpiť späť za rovnakú 
cenu, ako ho v minulosti odpredalo. Ľubica Burešová uviedla, že v zmluva bola uzatvorená 
v roku 2002, kedy takáto klauzula v zmluve uvedená nebola. 
MsZ uznesením č. 31/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválila spätné odkúpenie 
nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 7056/88, záhrada s výmerou 684 m2, 
odčlenená Geometrickým plánom č. 373/2007, úradne overeným Ing. Zuzanou Nemčekovou 
dňa 11.12.2007 z parcely č. 7056/29, ktorá bola nadobudnutá na základe Kúpnej zmluvy č. 
03/2002 uzavretej podľa § 588, 602 a nasl. Občianskeho zákonníka (predkupné právo 
zapísané v KN ako ťarcha) dňa 13.3.2002,  za kúpnu cenu 54 000,00 € (podľa podmienok 
uvedených v žiadosti),  od  Petra Ďurjaka, trvale bytom Ul. Murgaša č. 10/3, Prievidza. 
Hlasovanie: 23 poslancov proti, 1 sa zdržal. 

 

Ľubica Burešová predložila informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 386/12 zo dňa 11.12.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 
20.12.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza predať Slávke Mokráňovej a manž. Jozefovi, 
trvale bytom Ul. M. Rázusa č. 29/15, Prievidza, nehnuteľnosť – pozemok  v k. ú. Veľká 
Lehôtka,  parcela č. 931, záhrada s výmerou  419 m2, na účel rozšírenia prístupovej cesty 
k parcele vo vlastníctve žiadateľov. MsZ uznesením č. 32/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, 
schválilo prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k. ú. Veľká Lehôtka v zmysle zverejneného 
zámeru , za  cenu 10,00 €/m2. 
Hlasovanie: 22 poslancov za.  
  

K žiadosti Dariny Petrášovej, trvalý pobyt Školská ulica 15, Prievidza  o kúpu časti pozemku 
v k. ú. Veľká Lehôtka, z parcely č. 547/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery           
70 m² na účel rozšírenia záhrady pri rodinnom dome na pozemku bezprostredne priľahlom 
k susednej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, prijalo MsZ uzn. č. 33/13, ktoré tvorí 
prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie:  22 poslancov za.  
 
K žiadosti Júliusa Sebestyéna a Eriky Sebestyénovej,  Šulekova ul. č. 19/5, Prievidza,                    
o zriadenie vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. 
Hradec parc.č. 623/8 strpieť na tomto pozemku uloženie inžinierskych sietí – vodovodnej a 
elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Hradec parc.č. 624/10,  prijalo MsZ 
uzn. č. 34/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 20 poslancov za.  
 
V zmysle Komisionárskej zmluvy spoločnosť TEZAS, spol. s r.o., ako prenajímateľ uzavrela 
so spoločnosťou Sheep Cheese, s.r.o., ako nájomcom nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je 
pozemok vo vlastníctve mesta Prievidza, v k.ú. Prievidza, parc. č. 2088 (na Nám. slobody 
v Prievidzi pred OD Prior) vo výmere 12m². V čl. III. ods. 3.2. písm. j) sa nájomca zaviazal 
neposkytnúť po dobu účinnosti tejto zmluvy predmetnú časť pozemku do podnájmu tretej 
osobe.  Dňa 18.12.2012 bol zaslaný právnej kancelárii mesta Prievidza e – mail od právneho 
zástupcu spoločnosti TEZAS, spol. s r.o., v ktorom oznámil, že získali informáciu, že mobilný 
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stánok nachádzajúci sa na parcele, ktorá je predmetom nájmu už neužíva spoločnosť 
Scheep Cheese, s.r.o. ale spoločnosť REZERVE, s.r.o. sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Králika 
439/15, Prievidza. Mestu Prievidza bola dňa 09.01.2013 doručená žiadosť o prenájom 
predmetnej časti pozemku  spoločnosťou REZERVE, s.r.o., ktorá ju v súčasnosti užíva bez 
právneho titulu. 
Na základe uvedených skutočností právna kancelária predložila  návrh, aby spoločnosť 
TEZAS, spol. s r.o.,  v zmysle čl. V. Nájomnej zmluvy 4/1181/07/2007 ukončila nájomný 
vzťah dohodou, pričom  nájomný vzťah sa ukončí ku dňu, kedy TEZAS, spol. s r.o., uzavrie 
novú nájomnú zmluvu na predmetnú časť pozemku s budúcim nájomcom.  
MsZ uznesením č. 35/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo ukončenie nájomného 
vzťahu založeného Nájomnou zmluvou č. 4/1181/07/2007 dohodou, ku dňu podpísania novej 
nájomnej zmluvy s budúcim nájomcom predmetnej časti nehnuteľnosti. 
Hlasovanie: 22 poslancov za. 
 
K žiadosti Radovana Macha, trvalý pobyt Urbánkova ulica 908/4, Prievidza (súčasného 
nájomcu) o zrušenie Nájomnej zmluvy č. 23/2012 na vonkajšie sedenie s celoročným 
záberom dohodou ku dňu uzavretia nájomnej zmluvy s novým nájomcom, prijalo MsZ uzn. č. 
36/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 22 poslancov za.  
 
Ľubica Burešová predložila informáciu, že na základe uznesenia MsR v Prievidzi č. 475/12 
zo dňa 22.11.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 4.1.2013 zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať pre Luciu Poliakovú, trvalý pobyt SNP 1233/10, Bojnice do nájmu 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 2132/7, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 17 m2, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku na účel 
prevádzkovania vonkajšej terasy pre prevádzku EDEN CAFÉ s celoročným záberom, 
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. 
MsZ uznesením č. 37/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Luciu Poliakovú, 
Bojnice, nájom majetku mesta Prievidza: v zmysle zverejneného zámeru  za podmienok  –  
nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň 
za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
Hlasovanie: 20 poslancov za.  
 

Ďalej poslanci zobrali na vedomie informáciu, že na úradnej tabuli mesta Prievidza bol dňa 
11.1.2013 zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať pre Spojenú školu internátnu, 
Prievidza, Úzka ulica 2, do nájmu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pavilóny C a D 
nachádzajúce sa na Zadnej ulici v objekte bývalej III. Základnej školy na Ulici S. Chalupku II. 
312/12, zapísanej na   LV 8482, na pozemkoch – parcela č. 829/12, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 552 m² a parcela č. 829/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 698 
m², odčlenené GP č. 143/2012 z parcely č. 829/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
5140 m2, na účel výchovno-vzdelávacej činnosti, spôsobom ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa. MsZ uznesením č. 38/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo pre Spojenú školu 
internátnu, Prievidza, Úzka ulica 2, nájom majetku mesta Prievidza v zmysle zverejneného 
zámeru za podmienok - uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou, nájomného vo výške  15,00 €/m2/rok za skutočne užívanú podlahovú plochu 
a zálohových platieb za energie a služby a to od začiatku obdobia užívania nehnuteľností. 
Hlasovanie: 24 poslancov za.  
 
K žiadosti Jaroslavy Geierovej, trvalý pobyt Ulica J. M. Hurbana 828/3, Prievidza (súčasného 
nájomcu) o zrušenie Nájomnej zmluvy č. 10/2010 na vonkajšie sezónne sedenie (prevádzka 
na Ulici J. M. Hurbana 6) prijalo MsZ uzn č. 39/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 22 poslancov za.  
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Ľubica Burešová podala informáciu, že v súlade s uznesením MsR v Prievidzi č. 477/12 zo 
dňa 22.11.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 4.1.2013 zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať pre Moniku Bielikovú, trvalý pobyt Strmá ulica 855/7A, Prievidza, do 
nájmu majetok mesta - nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela č. 5034/9, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2, nachádzajúcu sa na Ulici J. M. 
Hurbana, na účel prevádzkovania vonkajšieho sezónneho sedenia pre prevádzku na Ulici J. 
M. Hurbana 6, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa. MsZ uznesením č. 40/13, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Moniku Bielikovú, trvalý pobyt Strmá ulica 
855/7A, Prievidza, nájom majetku mesta Prievidza v zmysle zverejneného zámeru , za 
podmienok  –  nájomného vo výške 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., na dobu 
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
Hlasovanie: 20 poslancov za.  
 
Poslanci zobrali na vedomie informáciu, že na základe uznesenia MsR v Prievidzi                     
č. 521/2012 zo dňa 4.12.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 10.12.2012 
zverejnený zámer mesta Prievidza, prenechať spoločnosti FRUCTOP, s.r.o., so sídlom 
Ostratice 144, do nájmu časť pozemku v k. ú. Prievidza na Ulici za depom, parcela č. 3796/8 
v rozsahu výmery 57,75 m² na účel možného a bezpečného zásobovania predajne 
spoločnosti a pre krátkodobé parkovanie zákazníkov, 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. MsZ uznesením č. 40/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo pre 
spol. FRUCTOP, s.r.o., so sídlom Ostratice 144, nájom majetku mesta Prievidza v zmysle 
zverejneného zámeru.  
Hlasovanie:  18 poslancov za, 1 proti, 3 sa zdržali.  

Ľubica Burešová uviedla, že k vyhodnoteniu systému parkovania v CMPZ bolo zvolané na 
deň 16. 1. 2013 pracovné stretnutie poslancov MsZ.   Prítomní poslanci na tomto rokovaní 
pozitívne hodnotili systém parkovania. 
Ľubica Burešová informovala, že na základe uznesenia MsR v Prievidzi  č. 480/12 zo dňa 
22.11.2012 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 7.12.2012 zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať spol. UNIPA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi,  Košovská cesta 1, do nájmu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – spevnené parkovacie plochy: 
Jesenského ulica (mapový list č. 6):   5ks – plocha 63,6 m2 
Jesenského ulica (mapový list č. 14):  1ks – plocha 12,7 m2 
Šumperská ulica (mapový list č. 15):   4ks – plocha 43,2 m2 
Ulica M. Mišíka (mapový list č. 16):   3ks – plocha 43,2 m2 
Ulica G. Švéniho (mapový list č. 17):  3ks – plocha 32,4 m2 
Ulica M. Mišíka (mapový list č. 19):   9ks – plocha 107 m2 
Dlhá ulica (mapový list č. 20):    21ks – plocha 267,2 m2 
Rastislavova ulica (mapový list č. 25):  2ks – plocha 25,5 m2 
Ulica Matice slovenskej (mapový list č. 19, 20) 42ks – plocha 498 m2 
Ulica Matice slovenskej (mapový list č. 19, 20) 13ks – plocha 167 m2 
SPOLU      103ks – plocha 1259,8 m2 
 
na účel zväčšenia parkovacej kapacity pre rezidentov a návštevníkov CMPZ, 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. MsZ uznesením č. 42/13, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici, schválilo pre spol. UNIPA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, nájom 
majetku mesta Prievidza v zmysle zverejneného zámeru,  za podmienok – nájomného vo 
výške 957,90 €/rok na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou. 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdržal.  
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K žiadosti Ondreja Kmeťa – REVMONT, Priemyselná 12, Prievidza, zastupujúceho investora 
Stredoslovenská energetika, a.s. – Distribúcia Žilina, o zriadenie vecného bremena  
s právom uloženia inžinierskych sietí – VN prípojky za účelom realizácie stavby „Prievidza – 
priemyselný areál VNK a VN rozvádzač RUBIG – prípojka VN“ na pozemku v k.ú. Prievidza 
parc.č. 8114/101 vo vlastníctve mesta Prievidza, prijalo MsZ uzn. č. 43/13, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že  zástupca investora požiadal vedenie 
mesta o urýchlené prerokovanie žiadosti, nakoľko by mohlo dôjsť k meškaniu vo výrobe.   
MsZ uznesením č. 43/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo výnimku z Internej 
smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, čl. 3.1.6, keď žiadosť 
o zriadenie vecného bremena nebola pred hlasovaním v mestskom zastupiteľstve  
prerokovaná v poradných orgánoch mesta,  zároveň schválilo   zriadenie vecného bremena s 
povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú.    Prievidza parc.č. 8114/101 
ostatné plochy s výmerou 119 m2, strpieť na tomto pozemku umiestnenie inžinierskych sietí 
– VN prípojky za účelom realizácie stavby „Prievidza – priemyselný areál VNK a VN 
rozvádzač RUBIG – prípojka VN“ a strpieť vstup na tento pozemok  v ktoromkoľvek čase za 
účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a  opráv týchto inžinierskych sietí, v rozsahu 
podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka inžinierskych sietí s tým, že 
vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, vypočítanej 
z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a  šírky  jej  ochranného  pásma po  oboch  
stranách,  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, 
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, 
ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €,  t.j. cena pozemku pre tento 
účel a v danej lokalite je  40,00 €/m2 a s podmienkou, že investor sa  písomne zaviaže, že po 
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie  inžinierskych sietí, bude 
priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré  vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka, alebo poklesom 
výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež 
uhradí pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania.  
Hlasovanie: 21 poslancov za. 
 
 

K bodu 12) 
„Rôzne“ 

JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, predložil žiadosť mesta Prievidza 
o kúpu pozemku v správe Finančného riaditeľstva SR na účel výstavby parkoviska. 
Mesto Prievidza listom zo dňa 14.6.2011 požiadalo Daňové riaditeľstvo SR o odkúpenie 
pozemku parcela č. 2257/2 s výmerou 1372 m², prípadne jeho prenechanie do výpožičky na 
dobu 5 rokov na účel výstavby verejnoprospešnej stavby – parkoviska. Následne listom zo 
dňa 27.2.2012 sa opätovne obrátilo na Finančné riaditeľstvo a dňa 25.7.2012 na Finančnú 
správu apelujúc na alarmujúci stav s parkovaním v meste Prievidza. Dňa 20.11.2012 bol 
doručený mestu Prievidza list, ktorým bolo oznámené, že majetok vo vlastníctve štátu 
pozemok parcela č. 2257/2 s výmerou 1372 m², ktorý bol zverený do správy finančnému 
riaditeľstvu, neslúži a z dlhodobejšieho hľadiska ani nebude slúžiť potrebám finančnej 
správy, a preto súhlasí s vyhlásením jeho trvalej prebytočnosti. Finančné riaditeľstvo 
prejavilo ochotu rokovať o možnosti prevodu požadovaného pozemku do majetku mesta 
Prievidza za použitia výnimky podľa § 8a ods. 6 písm. c) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov za podmienky, že mesto deklaruje 
verejnoprospešný účel využitia danej nehnuteľnosti po dobu 5 rokov prijatým uznesením 
mestského zastupiteľstva. 

Michal Dobiaš  verejne podporil predložený zámer. Mgr. Ružena Dlábiková poznamenala, že 
táto lokalita je citlivo vnímaná aj obyvateľmi, a preto podporuje navrhované riešenie.  
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MsZ uznesením č. 44/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo záväzok mesta Prievidza, 
že po nadobudnutí pozemku parcela č. 2257/2 s výmerou 1372 m² do vlastníctva, tento bude 
využívať na verejnoprospešný účel, a to na zabezpečenie parkovania pre obyvateľov mesta 
Prievidza minimálne po dobu trvania piatich rokov od nadobudnutia vlastníctva k predmetnej 
nehnuteľnosti.  
Hlasovanie: 21 poslancov za.  
 

Mgr. Ivan Benca, projektový manažér, predložil informáciu o pripravených projektoch 
a možnosti čerpania finančných prostriedkov.  
  

Socha sv. Jána Nepomuckého na podstavci je významnou historickou pamiatkou Prievidze. 
V súčasnosti je kamenná hmota značne rozrušená a hrozí jej strata sochárskeho rukopisu. 
Mesto realizuje architektonickú úpravu námestia pred domom piaristov na Ul. A. Hlinku. 
Z tohto dôvodu je potrebná akútna demontáž kamenného podstavca a sochy sv. Jána 
Nepomuckého. Súčasťou demontáže bude reštaurátorský výskum – Návrh na reštaurovanie, 
stabilizácia kamennej hmoty sochy a uloženie kamenných častí na palety. 
MsZ uznesením č. 45/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého, A. Hlinku, Prievidza, pred domom piaristov“, a 
kofinancovanie projektu vo výške 220 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 21 poslancov za.  
 

Mgr. Ivan Benca predstavil projekt s názvom: „Športovo-relaxačná zóna v Prievidzi“.  Cieľom 
projektu je premena nevyužívaného priestranstva – Šulekova ulica, sídlisko Nové mesto – 
Zapotôčky, na športovo - relaxačnú zónu pre zmysluplné trávenie voľného času, športové 
aktivity a relax pre rôzne skupiny obyvateľov, podpora komunitného života, vytvorenie 
partnerstiev medzi samosprávou, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta. 
Zámerom mesta je vytvorenie celoročne prístupnej športovej zóny s možnosťou využitia 
všetkých občanov – zriadenie športoviska pre workout cvičenie, fitness zóny s vonkajšími 
posilňovacími strojmi a petangového ihriska. 
MsZ uznesením č.  47/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Športovo-relaxačná zóna v Prievidzi“, kofinancovanie projektu vo výške 3 300 € 
t.j. 35% z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 22 poslancov za. 
 
 
Mestská polícia Prievidza v rámci vlastného preventívneho projektu „Bezpečné mesto“ od 
roku 2003 buduje monitorovací kamerový systém (MKS) za účelom zvýšenia bezpečnosti 
a znižovania uličnej kriminality obyvateľov a návštevníkov mesta. MKS má v súčasnej dobe 
21 kamier, je aktívne využívaný príslušníkmi MsP ako aj útvarmi Policajného zboru, jeho 
prevádzku zabezpečuje 8. operátorov MKS v rámci chránenej dielne. Cieľom projektu je 
zakúpenie 6 ks digitálnych kamier a prislúchajúcich technických zariadení slúžiacich na 
prenos obrazu a jeho zálohovanie s očakávaným výsledkom zníženia kriminality, zvýšenia 
bezpečnosti a preventívno-výchovné pôsobenie. 
MsZ uznesením č. 47/13, ktoré tvorí prílohu, schválilo predloženie projektu s názvom: 
„Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza“,  kofinancovanie 
projektu vo výške 5 000 €  t.j. 20% z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 22 poslancov za.  
 
Mgr. Ivan Benca predložil informácie o projekte s názvom: „Kultúrne mosty“ a možnosti 
čerpania finančných prostriedkov. 
Projekt sleduje odbornú a tvorivú spoluprácu tímu odborníkov pri zostavovaní prezentačno-
propagačných aktivít na oboch stranách hranice a tým posilnenie stabilných partnerských 
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vzťahov medzi slovenskými a českými zástupcami kultúrnej obce. Súčasne prispieva k 
propagácii prvkov tradičnej kultúry – špecifickej súčasti kultúrneho dedičstva.  
Okrem toho vytvára ďalšie možnosti pre zatraktívnenie lokalít, v ktorých participujúce 
ustanovizne sídlia, a tým aj oboch partnerských krajov a ich ojedinelých zaujímavostí. 
 
MsZ uznesením č. 48/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie žiadosti o FP        
v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelom realizácie projektu 
„Kultúrne mosty“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
obce/samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce/samosprávneho kraja;   zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;  
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 
výške 2000 €. 
Hlasovanie:  22 poslancov za.  
 
Mgr. Ivan Benca oboznámil poslancov s projektom s názvom: „Revitalizácia športových ihrísk 
v Prievidzi“.  Cieľom projektu je revitalizácia troch športových ihrísk na sídlisku Nové mesto- 
Zapotôčky v Prievidzi (Šulekova ul, Francisciho ul., Ul. P.J.Šafárika). Na  uvedených 
plochách je nevyhnutné realizovať úpravy a doplnenie športového vybavenia: basketbalové 
koše, futbalové a hokejbalové brány, výmena pletiva za bránami, oprava tribún, nové 
čiarovanie, osadenie lavičiek, výsadba trávnika, revitalizácia okolia športovísk. Predmetné 
športoviská sú prakticky denne využívané miestnou komunitou, a preto je revitalizácia 
uvedených športovísk z pohľadu akceptácie spoločenských potrieb nevyhnutná. 
Prostredníctvom revitalizácie športových ihrísk sa významným spôsobom zlepšia podmienky 
a možnosti športových aktivít pre všetky skupiny obyvateľov mesta, ponúknuť bezpečné a 
príjemné miesta na trávenie voľného času a vytvoriť priestor pre rozvoj sociálnych kontaktov. 
 
MsZ uznesením č. 49/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Revitalizácia športových ihrísk v Prievidzi“, kofinancovanie projektu vo výške             
2 317 € t.j. 36,7% z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 21 poslancov za. 

MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, predložil návrh na zmenu zapisovateľky komisie 
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít - zapisovateľku komisie Ing. Martinu Fritzovú 
nahradí Mgr. Aneta Tarnóczyová, ref. právnej kancelárie. Návrh bol predložený z dôvodu, že 
Ing. Martina Fritzová požiadala o skončenie pracovného pomeru. 
MsZ uznesením č. 50/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ             
č. 349/10 zo dňa 21. 12. 2010 v znení uznesenia č. 48/12 zo dňa 28. 2. 2012 tak, že 
v písmene d) sa vypúšťa text: „zapisovateľku komisie regionálneho rozvoja 
a podnikateľských aktivít Ing. Martinu Fritzovú“  a nahrádza sa textom „zapisovateľku komisie 
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít –  Mgr. Anetu Tarnóczyovú“. 
Hlasovanie: 22 poslancov za.  
 

 
K bodu 24) 

„Interpelácie poslancov“ 

Michal Dobiaš, poslanec MsZ,  požiadal Mgr. Vlastu Miklasovú, vedúcu odboru 
školstva a starostlivosti o občana,  aby sa vyjadrila k stavu rozpracovania koncepcie 
školstva. Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že zo štyroch strategických cieľov sú rozpracované 
tri, druhý strategický cieľ týkajúci sa ekonomiky školstva nie je rozpracovaný a to z dôvodu 
zmeny legislatívy a súčasnej ekonomickej situácie mesta. Čo sa týka koncepcie školstva 
prebieha aktívna komunikácia s jednotlivými školami.  
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Michal Dobiaš, poslanec MsZ, poďakoval v mene všetkých svojich kolegov poslancov 
MsZ -  Ing. Jane Michaličkovej,  odstupujúcej hlavnej kontrolórke mesta,  za prácu pre mesto 
Prievidza.  

 
Peter Petriska, poslanec MsZ, požiadal  o predloženie finančného rozboru nákladov 

na CMPZ a kosenie v meste Prievidza.  
 
MUDr. Jaroslav Cigaňák, poslanec MsZ, sa pýtal na zámery s budovou bývalej 

polikliniky na Starom sídlisku v Prievidzi.   Primátorka mesta uviedla, že v budove je stále 
v prevádzke röntgen a o zámeroch možno hovoriť až po úplnom uvoľnení budovy.  

 
Ing. Jana Michaličková, odstupujúca hlavná kontrolórka,  poďakovala vedeniu mesta, 

všetkým poslancom a zamestnancom MsÚ za korektnú a odbornú spoluprácu, popriala 
všetkým osobné, rodinné a pracovné úspechy.  Primátorka mesta vyslovila veľké 
poďakovanie hlavnej kontrolórke mesta. 

 
 

K bodu 25) 
„Záver“ 

     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým 
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh 
mestského zastupiteľstva a  vyhlásila zasadnutie za ukončené. 
 
 
P r i p o m i e n k y   o v e r o v a t e ľ o v   z á p i s n i c e : 

 

 

 

 

 

 

 
...............................................                                    .............................................                  
               Július Urík                         MUDr. Ján Šlapák 
              overovateľ I.                                                                         overovateľ II. 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                   JUDr. Katarína Macháčková 
           prednosta MsÚ                                                                primátorka mesta  
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ 


