Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 30. 4. 2013
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
17.20 h

Prítomní:

27 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnili sa:

Ing. Peter Petráš, Ing. Petra Kobetičová, Ing. Richard Takáč, Katarína
Čičmancová, PaedDr. Eleonóra Porubcová (neskorší príchod),
Michal Dobiaš (ohlásil skorší odchod)

Ďalej prítomní:

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta
Ing. Naďa Prilinská – asistentka prednostu MsÚ
Ing. Lenka Pánisová – vedúca org. a pers. oddelenia
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 ŢP
Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a star. o občana
Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia
Mgr. Ivan Benca – projektový manaţér
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.
Mgr. Juraj Pasovský – riaditeľ I. ZŠ na Ul. S. Chalupku
– ďalej podľa prezenčnej listiny

K bodu 1)
„Otvorenie“
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, otvoril a privítal na
rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných
poslancov, zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu,
novinárskej obce, regionálnej televízie, hostí a obyvateľov mesta.
Rokovanie MsZ viedol JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta.
Na rokovanie 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. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca
primátorky mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová –
hlavná kontrolórka mesta. Funkciu spravodajcu MsR vykonával Mgr. Ľubomír Vida.
Zástupca primátorky mesta menoval overovateľov zápisnice z MsZ – Katarínu Vráblovú
a Juraja Ohradzanského.
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Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov: Helenu Dadíkovú, Ing. Branislava Bucáka
a Gabriela Čaudera.
Uznesením č. 124/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zloţenie návrhovej
komisie.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, konštatoval, ţe návrh programu
poslanci obdrţali v pozvánkach.
Návrh programu:
1)
Otvorenie
2)
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca MsZ v Prievidzi Mgr. art. Antona Bakytu a
o nastúpení Ing. Zuzany Lukáčovej za poslanca MsZ v Prievidzi
3)
Zloţenie sľubu novozvolenej poslankyne MsZ v Prievidzi Ing. Zuzany Lukáčovej
4)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
5)
Protest prokurátora proti uzneseniam MsZ č. 369/2011 a č. 370/2011 – parkovanie
6)
Protest prokurátora proti VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej
pyrotechniky
7)
Protest prokurátora proti VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o drţaní psov na území
mesta Prievidza
8)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 137/2013 o Mestskej polícii Prievidza
9)
Informácia o vykonanej kontrole - skládka komunálneho odpadu Ploštiny I., II.
10) Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Prievidza
11) Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa/ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy
a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013
12) Majetkovoprávne veci
13) Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 31.12.2012
14) Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2013
15) Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2012
16) Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31.12.2012
17) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2012 a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu
mesta Prievidza za rok 2012
18) Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013
19) Návrh I. Základnej školy Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza na vyradenie
neupotrebiteľného majetku mesta po zrušenej III. Základnej škole Ul. S. Chalupku
312/12, Prievidza
20) Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
21) R ô z n e
22) I n t e r p e l á c i e p o s l a n c o v
23) Z á v e r
Návrh programu bodu „Rôzne“:
1) Prerokovanie platu primátorky mesta Prievidza a zástupcu primátorky mesta
2) Predţalobná výzva JUDr. Jána Chovanca a nároky v nej uplatnené
3) Informácia o pripravených projektoch a moţnosti čerpania finančných prostriedkov
4) Zmeny v komisiách MsZ a v mestskej školskej rade
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, predloţil návrh na schválenie
programu MsZ. Uznesením č. 128/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo MsZ program
rokovania na deň 30. 4. 2013.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
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K bodu 2)
Informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Mgr. art. Antona Bakytu a o nastúpení Ing. Zuzany Lukáčovej za poslanca Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi predloţila Ing. Lenka Pánisová, vedúca org. a pers. oddelenia.
Mesto Prievidza vyhlásilo v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
prepisov a zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy L. Stančeka,
Rastislavova ulica 745/13, Prievidza z dôvodu skončenia funkčného obdobia riaditeľky
Mgr. Gabriely Tunáčkovej.
Výberového konanie uskutočnila Rada školy pri ZUŠ Prievidza dňa 8. 3. 2013. Na základe
výsledkov bol Radou školy navrhnutý na vymenovanie za riaditeľa Mgr. art. Anton Bakyta,
ktorý bol primátorkou mesta vymenovaný za riaditeľa 1. 4. 2013.
Dňa 19. 4. 2013 sa Mgr. art. Anton Bakyta písomne vzdal poslaneckého mandátu z dôvodu
nezlučiteľnosti funkcie poslanca mestského zastupiteľstva s funkciou štatutárneho orgánu
rozpočtovej organizácie zriadenej mestom.
V súlade s § 51 ods.(1) a ods.(2) zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí nastupuje za poslanca mestského zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal
najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený
za poslanca. Náhradníkom s najväčším počtom hlasov (683) vo volebnom obvode č. II je
Ing. Zuzana Lukáčová.
MsZ uznesením č. 129/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyhlásilo v súlade s § 51 ods.(2)
zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí nastúpenie Ing. Zuzany
Lukáčovej, trvale bytom Prievidza, Vnútorná ulica 150/3, za poslanca II. volebného obvodu
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňom 30.4.2013.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 3)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, odovzdal Ing. Zuzane
Lukáčovej osvedčenie o tom ţe sa stala poslancom MsZ v Prievidzi a novozvolená
poslankyňa Ing. Zuzana Lukáčová zloţila zákonom predpísaný sľub poslanca MsZ.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 130/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 4)
Vyhodnotenie uznesení MsZ predloţil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ.
Súčasťou materiálu bola aj písomná správa o výsledkoch vykonaných kontrol a stanovisko
hlavnej kontrolórky mesta k plneniu uznesení MsZ. V rámci rozpravy neboli vznesené zo
strany poslancov ţiadne otázky ani pripomienky.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 131/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 5)
O proteste prokurátora č. Pd 18/13-8 proti uzneseniu MsZ v Prievidzi číslo 369/2011
a proteste prokurátora č. Pd 23/13-10 proti uzneseniu MsZ v Prievidzi číslo 370/2011
informoval JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. privítal na rokovaní MsZ Mgr. Janu Bahýlovú, námestníčku
okresného prokurátora.
Protest bol mestu Prievidza doručený dňa 4. 4. 2013. Okresná prokuratúra v oboch
podaných protestoch konštatovala, ţe uznesenia boli prijaté v rozpore s § 3 ods. 2, § 6a ods.
1, ods 2 zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
a s § 8 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zaslanými protestmi navrhuje MsZ pre uvedené dôvody predmetné uznesenie zrušiť.
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Okresná prokuratúra Prievidza opakovane doţiadala mesto Prievidza o vyjadrenie
k podnetom fyzických osôb, ktoré boli podané, a ktoré vybavovala v súvislosti so zavedením
projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta
Prievidza“.
Systém parkovania v CMPZ bol spustený v II. polovici roka 2012. Tento systém bol viackrát
zo strany občanov napadnutý, avšak prokuratúra viackrát vybavila podnety ako nedôvodné.
V čase, keď mesto spúšťalo nový systém parkovania, bola prijatá novela zákona č. 135/1961
Zb. o podzemných komunikáciách, mesto aktívne komunikovalo aj so Slovenskou
parkovacou asociáciou.
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, ţe k tejto problematike bol zaslaný aj podnet poslanca MsZ
Michala Dobiaša, ktorý navrhuje prijať VZN a úpravu Mandátnej zmluvy uzatvorenou so
spol. UNIPA, s. r. o.
Michal Dobiaš informoval o dôvodoch, ktoré ho viedli k tomu, aby podal podnet na
prokuratúru. Uviedol, ţe vo veci spoplatneného parkovania v centre mesta
ho ako poslanca oslovovalo viacero obyvateľov s tým, ţe je to nezákonný postup a nakoľko
nie je právnik, poţiadal o stavisko prokuratúru. Ďalej dodal, ţe súhlasí s regulovaním
parkovania, ale podľa jeho názoru treba zmeniť pravidlá regulovaného parkovania.
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, ţe na základe vybavených podnetov zo stany prokuratúry
prevláda prevaha právnych názorov, ţe postup je zákonný. Mesto má v zmysle zákona
právo nakladať so svojim majetkom a toto právo mu prokuratúra obmedzuje.
Peter Petriska, poslanec MsZ, uviedol, ţe on osobne sa stotoţňuje s protestom prokurátora.
Mgr. Jana Bahylová, námestníčka okresného prokuratúra, uviedla, ţe prokuratúra nie je
proti regulácii parkovania, namieta spôsob. Konštatovala, ţe je potrebné, aby mesto k tejto
veci prijalo VZN. Ďalej dodala, ţe prokuratúra namieta aj to, ţe výnosy sú príjmom spol.
UNIPA, s. r. o., a poslanci nerozhodujú o ich ďalšom pouţití. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, ţe
mesto je jediným spoločníkom spol. UNIPA, s. r. o., ktorej rozpočet je nepriamo napojený na
rozpočet mesta. Obchodnú spoločnosť môţe mesto zaloţiť aj za účelom vykonávania
verejnoprospešných sluţieb. MsZ rozhoduje o orgánoch spoločnosti, dozorná rada je tvorená
len z poslancov MsZ a pôsobnosť valného zhromaţdenia vykonáva štatutár, t. j. primátorka
mesta.
Takýto systém parkovania nefunguje len v meste Prievidza, ale aj v iných mestách, pričom
len v troch mestách majú prijaté v tejto veci VZN.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, ţe o zákonnosti systému rozhodne pravdepodobne
len súd.
Helena Dadíková konštatovala, ţe nepochybila, keď hlasovala za prijatie uznesení č. 369/11
a 370/11. MsZ má právo zmysle legislatívy nakladať so svojim majetkom a najvhodnejšie
bolo zveriť tento majetok svojej vlastnej obchodnej spoločnosti.
PaedDr. Eleonóra Porubcová dodala, ţe to, ţe tento systém parkovania funguje aj v iných
mestách neznamená, ţe je v súlade so zákonom. Ďalej uviedla, ţe mesto by nemalo
rozširovať spoplatnené zóny, pokiaľ nemá definitívne stanovisko, ţe spôsob je zákonný.
Ing. Jozef Polerecký uviedol, ţe si podrobne pozrel ekonomiku spol. UNIPA, s. r. o., zisk
z parkovania bol pouţitý na vytváranie nových parkovacích miest a to napr. na Ul. M. Mišíka,
ďalšie sú pripravené na Nabr. sv. Cyrila. Taktieţ sa pridal k názoru, aby v tejto veci rozhodol
súd. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, ţe za všetky riziká zodpovedá dodávateľ
projektu. To, ţe systém parkovania prevádzkuje v Prievidzi 100 % spoločnosť mesta je
výhodou, nakoľko mesto má jedno z najlacnejších parkovaní v rámci SR.
Poslanec Peter Petriska namietal, ţe spol. UNIPA, s. r. o., zavádza o výsledkoch
hospodárenia. Viac bude k tejto téme hovoriť v rámci interpelácii poslancov.
MsZ uznesením č. 132/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, nevyhovelo protestu prokurátora č.
Pd 18/13-8 proti uzneseniu MsZ v Prievidzi číslo 369/2011 a protestu prokurátora č. Pd
23/13-10 proti uzneseniu MsZ v Prievidzi číslo 370/2011 a nezrušilo uznesenie MsZ
v Prievidzi číslo 369/2011 a uznesenie MsZ v Prievidzi číslo 370/2011.
Hlasovanie: 5 poslancov za, 17 poslancov proti, 2 sa zdrţali.
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K bodu 6)
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza proti VZN mesta Prievidza
č.132/2012 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky predloţil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej
kancelárie.
Protest bol mestu Prievidza doručený dňa 2. 4. 2013. Právna kancelária obdrţala aj
pripomienky MsP Prievidza, ktorá v záujme zabezpečenia vyššej bezpečnosti navrhuje plný
zákaz pouţívania zábavnej pyrotechniky na Námestí slobody, teda aj v termíne 31. 12. a 1.
1. s výnimkou realizácie ohňostroja zabezpečeného mestom Prievidza.
Právna kancelária navrhla protestu vyhovieť.
MsZ uznesením č. 133/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyhovelo protestu prokurátora zo
dňa 02.04.2013 proti VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky
a uloţilo prednostovi MsÚ pripraviť návrh na zrušenie VZN mesta Prievidza č. 132/2012
o pouţívaní zábavnej pyrotechniky a návrh na nové VZN mesta Prievidza o pouţívaní
zábavnej pyrotechniky podľa platnej legislatívy.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
K bodu 7)
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza proti VZN mesta Prievidza
č.136/2013 o drţaní psov na území mesta Prievidza predloţil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci
právnej kancelárie.
Protest bol mestu Prievidza doručený dňa 12. 4. 2013. Prokuratúra navrhla, aby MsZ zrušilo
§ 1 ods. 2, §3 ods. 3, ods. 4, ods. 5, ods. 6 a § 7 nariadenia a §3 ods. 2 a §4 bol zosúladený
so zákonom č. 282/2002 Z.z. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, ţe miesta, kde je povolený voľný
pohyb psov sú označené. Právna kancelária odporúča vyhovieť protestu čiastočne.
MsZ uznesením č. 134/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyhovelo protestu prokurátora zo
dňa 12. 04.2013 proti VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o drţaní psov na území mesta
Prievidza tak, ţe sa zruší § 1 ods. 2, § 3 ods. 6 a zosúladí sa so zákonom č. 282/2002 Z. z.
§ 3 ods. 2 písm. b), § 3 ods. 2 písm. c), § 7 ods. 1 a § 7 ods. 2, MsZ uloţilo prednostovi MsÚ
pripraviť návrh Doplnku č.1 k VZN č. 136/2013 o drţaní psov na území mesta Prievidza
podľa platnej legislatívy.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
K bodu 8)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 137/2013 o Mestskej polícii Prievidza predloţil
Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP. Zároveň informoval o pripomienkach, ktoré k návrhu
VZN podala fyzická osoba Pavol Pachník a informoval aj o pripomienkach z komisií MsZ
a MsR.
Vyhodnotenie pripomienok fyzickej osoby dostali poslanci MsZ v písomnej podobe.
MsZ uznesením č. 135/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza č.
137/2013 o Mestskej polícii Prievidza s pripomienkami: - názov VZN sa mení zo: „Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 137/2013 o Mestskej polícii Prievidza“ na:
„Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 137/2013 o zriadení Mestskej polície
Prievidza“, v úvodnom texte sa vypúšťa text ...“a § 11 ods. 4 písm. g“, vypúšťa sa § 2
Organizácia mestskej polície, upravuje sa číslovanie paragrafov - pôvodný §3 na §2
a pôvodný §4 na §3, v Zrušovacom ustanovení sa na koniec textu v bode 1. dopĺňa text „v
znení doplnkov č. 1 – 4“, v Záverečnom ustanovení sa v bode 1 na koniec textu dopĺňa text
...“ a uvedeným dňom VZN nadobudlo právoplatnosť“ a vypúšťajú sa body č. 2,3.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
K bodu 20)
„Diskusia pre obyvateľov v čase od 10.00 h do 11.00 h“
Ako prvá vystúpila obyvateľka z Ul. Ľ. Ondrejova a pýtala sa na odpredaj pozemku na
Ul. Ľ. Ondrejova oproti čerpacej stanici. Vo svojom prejave poukazovala na nedostatok
zelene na sídlisku. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe odpredajom predmetného
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pozemku sa zaoberalo MsZ z dôvodu, ţe na kúpu tohto pozemku bola doručená konkrétna
ţiadosť. MsZ rozhodlo o zámere predaja formou obchodnej verejnej súťaţe. Ďalej uviedol,
ţe obyvatelia priľahlých domov budú účastníci stavebného konania. Stavebník musí
zabezpečiť náhradnú výsadbu.
Obyvateľka uviedla, ţe ani pri odpredaji pozemku
z predchádzajúceho obdobia nebola zrealizovaná náhradná výsadba. JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD. poveril vedúcu odboru ÚP, SP, výstavby a ŢP, aby dohliadla na zabezpečenie
náhradnej výsadby.
Zdeno Beljansky taktieţ vystúpil k problematike odpredaja pozemku na sídlisku
Zapotôčky oproti čerpacej stanici. Taktieţ vyjadril svoj nesúhlas s odpredajom predmetného
pozemku. Poslanec Ing. Martin Bugár uviedol, ţe stanoviská resp. podpisy dotknutých
obyvateľov sú k dispozícii k nahliadnutiu na MsÚ. Zdeno Beljansky ţiadal o preverenie
kúpnej zmluvy medzi mestom a Ing. Martinom Bugárom s tým, ţe podľa jeho vyjadrenia Ing.
Bugár nesmie prevádzkovať vo svojom objekte reštauračné zariadenie. JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD. uviedol, ţe poţiada kompetentných, aby mu predmetnú zmluvu predloţili a vec
preverí. Ing. Martin Bugár uviedol, ţe ešte za predchádzajúceho vedenia mu bola
odsúhlasená zmena uţívania stavby.
Obyvateľ Martin Beňo sa zaujímal ohľadom medializovanej témy znečisťovania
vodných tokov v regióne. Konštatoval, ţe mu nie je ľahostajné prostredie, v ktorom ţijeme,
a dodal, ţe je dôleţité, akým spôsobom je odpad uskladňovaný. Zároveň sa pýtal, či mesto
aj naďalej bude spolupracovať s firmou TEZAS, s. r. o.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe vo veci znečistenia vodných tokov bol zvolaný
Krízový štáb mesta Prievidza, kde sa zaoberali jednotlivými opatreniami.
Ing. Juraj Romančák, konateľ spol. TEZAS, s. r. o., prejavil ľútosť nad stavom, ktorý bol
zistený v súvislosti so skládkou odpadu dňa 22.3.2013. Konštatoval, ţe tento stav nie je
dlhodobý a vec je stále v štádiu vyšetrovania.
V rámci diskusie pre obyvateľov poţiadal o slovo ďalší občan, ktorý vyzval poslancov,
aby sa v súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom nerozhodovali len z hľadiska
financií, ale predovšetkým z pohľadu ochrany ţivotného prostredia a zdravia obyvateľov.
K bodu 9)
Informáciu o vykonanej kontrole na skládke komunálneho odpadu Ploštiny I., II
predloţil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia – Inšpektorát ţivotného prostredia Banská Bystrica
vykonal dňa 22.03.2013 ohliadku vodného toku Moštenica a Hlinka aţ ku zdroju znečistenia.
Z vykonanej ohliadky bol spísaný protokol zo dňa 22.3.2013, v ktorom sa okrem iného
konštatovalo, ţe dňa 22.03.2013 o 01.00 h nahlásila OR PZ Prievidza, ţe doposiaľ
nezistený páchateľ vypúšťa do vodného toku Hlinka hnedo zafarbené a zapáchajúce vody.
Polícia toho istého dňa vykonala ohliadku vodného toku, pričom našla vo vodnom toku
Hlinka zdroj znečistenia – kanalizačnú rúru, z ktorej boli vypúšťané hnedo zafarbené vody,
pričom daná vyúsť sa nachádzala za oplotením areálu skládky odpadov Ploštiny.
K tomuto bodu bola pripravená a spustená prezentácia.
JUDr. Róbert Pietrik podrobne informoval o kontrolných zisteniach na skládke. Uviedol, ţe uţ
v minulom roku v máji prejednávalo MsZ plnenie podmienok komisionárskej zmluvy
uzatvorenej so spol. TEZAS, s. r. o. Zo strany spoločnosti boli na rokovaní MsZ
prezentované verejné prísľuby. Tie však splnené neboli.
Ak MsZ schváli vypovedanie zmluvy do 31. 5. 2013, činnosti v zmysle zmluvy vykonáva
spoločnosť do 31. 12. 2013.
JUDr. R. Pietrik informoval o opatreniach, ktoré uloţila pracovná skupina dňa 22.03.2013
konateľovi spoločnosti Tezas, spol. s.r.o., Prievidza. 5. 4. 2013 vykonala pracovná skupina
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kontrolu opatrení. 26. 4. 2013 došlo k prerokovaniu zistení za účasti zástupcu spol. Tezas,
s. r. o. Jedným zo zistení bolo, ţe k úniku priesakovej kvapaliny do prostredia muselo
dochádzať uţ pred 22. 3. 2013. Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia konštatovala
porušenie viacerých bodov integrovaného povolenia v prevádzke. Inšpektorát práce Trenčín
konštatoval porušenie právnych predpisov najmä v oblasti dodrţiavania BOZP, taktieţ boli
zistené nedostatky v oblasti poţiarnej ochrany. JUDr. Róbert Pietrik konštatoval, ţe
komisionárska zmluva bola podstatným spôsobom porušená, a preto je tu moţnosť
vypovedania zmluvy. Poslanec Peter Petriska uviedol, ţe stále sa hovorí len o „úniku zo
starej skládky“. JUDr. R. Pietrik ho poopravil s tým, ţe únik bol z telesa aj novej aj starej
skládky. Ďalej konštatoval, ţe v tomto roku skládka končí, pričom hrozilo okamţité uzavretie
skládky tento problém však musí riešiť komisionár. Peter Petriska dodal, ţe zmluva so
spoločnosťou končí aţ v roku 2016. Na to mu reagoval vedúci právnej kancelárie, ţe zmluva
nie je výhradná. Peter Petriska navrhol, aby o vypovedaní zmluvy rozhodol štatutár t. j.
primátorka mesta. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, ţe by šlo o protiprávny úkon, o vypovedaní
zmluvy musí rozhodnúť MsZ. PaedDr. Eleonóra Porubcová sa pýtala, či je v danej veci
ukončené vyšetrovanie. JUDr. R. Pietrik uviedol, ţe vyšetrovanie zatiaľ ukončené nie je.
Kontrolné zistenia sú však tak závaţné, ţe je povinnosťou MsZ zaoberať sa nimi. Fotografie
zo skládky, ktoré boli prezentované na rokovaní MsZ, boli verejne publikované.
Helena Dadíková uviedla, ţe v minulom roku na rokovaní MsZ primátorka mesta na základe
verejných prísľubov konateľa spoločnosti o úprave výšky cien stiahla bod z rokovania MsZ.
Zmluvný partner mesta – Tezas, s. r. o., však sľub nedodrţal. Ďalej dodala, ţe mesto predsa
musí brániť záujmy obyvateľov.
MUDr. Ján Šlapák taktieţ vyjadril sklamanie nad
nedodrţaním verejného prísľubu zo strany spoločnosti. Zároveň vyzdvihol dôleţitosť
zdravého ţivotného prostredia. Na záver skonštatoval, ţe mesto vyhlási verejnú súťaţ na
činnosti a spoločnosť Tezas, s. r. o., si ceny môţe vydobyť. Július Urík konštatoval, ţe
obyvatelia sú veľmi citliví na ţivotné prostredie a v danej veci treba konať. Mgr. Pavel Takáč
namietal, ţe o tejto téme sa malo hovoriť skôr, moţno na mimoriadnom MsZ. JUDr. Róbert
Pietrik uviedol, ţe mesto čakalo na kontrolný protokol, ktorý bol doručený aţ koncom
minulého týţdňa. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe po zistení stavu na skládke bol
pripravený poslanecký prieskum na skládku, ktorý sa konal 12. 4. 2013. Helena Dadíková
dodala, ţe všetci poslanci boli oslovení s moţnosťou zúčastniť sa tohto prieskumu na
skládke, avšak vyuţili túto moţnosť len niektorí.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 136/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ
zobralo na vedomie kontrolné zistenia (porušenia zmluvných povinností) uvedené
v dôvodovej správe a tieţ skutočnosť, ţe tieto zistenia sa v zmysle čl. IV bod. 2, písm. b)
Komisionárskej zmluvy zo dňa 01.10.2010 uzavretej s obchodnou spoločnosťou TEZAS,
spol. s r.o., povaţujú za podstatné porušenie zmluvy a oprávňujú mesto Prievidza vypovedať
Komisionársku zmluvu s účinnosťou k 31.12 príslušného roka, pričom písomné oznámenie
musí byť spoločnosti TEZAS, s.r.o. doručené najneskôr do 31.5 príslušného roka. MsZ
zobralo na vedomie skutočnosť, ţe vypovedaním komisionárskej zmluvy končí platnosť
Nájomnej zmluvy zo dňa 02.01.2002 (uzavretá so spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o.
a mestom Prievidza - do práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy vstúpila v súlade
s uznesením MsZ č. 181/06 spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., s účinnosťou
od 01.07.2006); MsZ predmetným uznesením schválilo vypovedanie Komisionárskej
zmluvy zo dňa 01.10.2010 uzavretej s obchodnou spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o., v znení
všetkých jej doplnkov k 31.12.2013 v zmysle čl. IV. ods. 2 písm. b) komisionárskej zmluvy,
z dôvodu podstatného porušenia komisionárskej zmluvy – porušenie ust. čl. V. ods. 2 písm.
d, f, g, r, s) komisionárskej zmluvy; MsZ poverilo primátorku mesta a) vypovedaním
Komisionárskej zmluvy zo dňa 01.10.2010 uzavretej s obchodnou spoločnosťou TEZAS,
spol. s r.o. v znení všetkých jej doplnkov k 31.12.2013, a podľa potreby vypovedať aj ostatné
zmluvy uzavreté s obchodnou spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o., ktoré majú logickú súvislosť
so zabezpečovaním činností súvisiacich s komisionárskou zmluvou; b) uzatvorením
komisionárskych zmlúv, prípadne iných zmlúv podobného charakteru, najmä so
spoločnosťami a organizáciami, v ktorých má mesto Prievidza majetkovú účasť alebo je ich
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spoluzakladateľom, prípadne s inými osobami za podmienky dodrţania zákona o verejnom
obstarávaní, za účelom zabezpečenia všetkých povinností a starostlivosti o majetok
vyplývajúcich najmä zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obce.
Hlasovanie: 18 poslancov za, 4 proti, 1 sa zdrţal.
K bodu 10)
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Prievidza predloţil Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kanc. primátorky a splnom. pre
etiku a protokol.
Návrh Doplnku č. 1 dopĺňa niektoré nejednoznačné formulácie platného VZN. Významnou
zmenou, ktorá je do Doplnku č. 1 zakomponovaná na ţiadosť Komisie športu pri MsZ
v Prievidzi, je úprava VZN tak, aby bolo moţné podať ţiadosť o dotáciu nezávisle od dvoch
termínov, ktoré určovalo VZN v pôvodnom znení. Doplnkom sa tieţ určuje termín, do ktorého
komisie pri MsZ zverejnia ciele poskytovania dotácií. Súčasťou Doplnku č. 1 je aj zámena
formulárov Príloha č. 3 k VZN 131/2012 a Príloha č. 4 k VZN 131/201 za nové formuláre.
V Príloha č. 3 k VZN 131/2012 sú zahrnuté jednoznačnejšie kritériá posúdenia ţiadostí
o dotáciu, bodové hodnotenie sa upravuje na stupnicu od 1 do 5 a dopĺňa o vysvetlenie
skóre bodového hodnotenia. Príloha č. 4 je v návrhu upravená tak, aby členovia komisií
vyhlásenie pre účely transparentného posúdenia ţiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta Prievidza nemuseli prikladať ku kaţdej ţiadosti o dotáciu, čím sa v prípade schválenia
zníţi byrokratické zaťaţenie. Vyhlásenie, ktorým sa vylučuje zaujatosť a konflikt záujmov by
sa podľa návrhu predkladalo len raz ročne.
Mgr. Alojz Vlčko informoval o pripomienkach z komisií MsZ a MsR. Akceptované návrhy sú
zadefinované v uznesení z MsZ.
MsZ uznesením č. 137/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 1 k VZN
mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza
s pripomienkami.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
K bodu 11)
Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa / ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013 predloţila Mgr. Vlasta
Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, ţe odbor školstva a starostlivosti o občana pristúpil
k prehodnocovaniu prideleného rozpočtu v meste, nakoľko sa nenaplnil očakávaný príjem
zo štátneho rozpočtu. Na odbore boli posudzované racionalizačné opatrenia predloţené
právnymi subjektmi a uskutočnená samostatná analýza osobných nákladov aj za školy bez
právnej subjektivity. Na základe tohto bola vyčíslená úspora v sume 100 143 € za celú
oblasť originálnych kompetencií. Sú rozpracované aj ďalšie postupy, ktoré budú predloţené
do MsZ, avšak s platnosťou aţ od nového školského roka.
MsZ uznesením č. 138/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č.1 k VZN mesta
Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/ţiaka základnej
umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta
Prievidza pre rok 2013.
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdrţal.
K bodu 12)
Majetkovoprávne veci predloţila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
K ţiadosti Mgr. Zlatice Donovalovej, Lúčna ul. 151/39, Prievidza o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.
5511/28 strpieť na časti tohto pozemku uloţenie inţinierskych sietí – vodovodnej prípojky
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v prospech vlastníka pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 6278/2, parc.č. 6278/1, parc.č.
6277/1 a parc.č. 6277/2, prijalo MsZ uzn. č. 139/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 sa zdrţali.
K ţiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Prievidza - mesto, Mariánska ul. 4, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti - pozemku parcela č. 6359/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
29 m² vytvorený GP č. 84/2013 z pôvodnej parcely E č. 164 ako parcela č. 6359/2 diel 1
s výmerou 1 m² a z parcely č. 6359 ako parcela č. 6359/2 diel 2 s výmerou 28 m², na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou kaplnky vo vlastníctve ţiadateľa,
prijalo MsZ uzn. č. 140/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdrţal.
Ľubica Burešová predloţila ţiadosť Tomáša Klinovského, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou
39, o kúpu nehnuteľnosti - pozemku parcela č. 1981/15, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 104 m² vytvoreného GP č. 283/2012, na účel rozšírenia nehnuteľnosti vo
vlastníctve ţiadateľa. Uviedla, ţe na základe vyjadrenia architekta moţno odpredať len 86 m2
a to z dôvodu moţnej kruhovej výstavby. Poslanec Ing. Roman Gonda uviedol, ţe na
rokovaní komisie dopravy dopravný inţinier prejavil nesúhlas so zámerom odpredať
predmetný pozemok. Taktieţ poslanec Július Urík, Bc. Roman Hlaváč a MUDr. Jaroslav
Cigaňák vyjadril záporné stanovisko k odpredaju.
MsZ uznesením č. 141/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ neschválilo zámer mesta
predať nehnuteľnosť v zmysle ţiadosti Tomáša Klinovského.
Hlasovanie: 5 poslanci za, 13 proti, 4 sa zdrţali.
K ţiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ţilina o zriadenie
bezplatného vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na pozemkoch,
nachádzajúcich sa v lokalite Necpaly v Prievidzi, uloţenie inţinierskych sietí – zemného
káblového rozvodu pre pripojenie bytového domu 2 x 12 b.j. na Gazdovskej ulici v Prievidzi
v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ţilina, pričom
realizátorom stavby bude spoločnosť TO-MY-STAV, s.r.o., prijalo MsZ uzn. č. 142/13, ktoré
tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
K ţiadosti MUDr. Petra Oulehle a MUDr. Dariny Bulejovej, Ul. A. H. Gavloviča 133/4,
Prievidza o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 1403/9 a parc.č. 1403/1 uloţenie inţinierskych sietí –
elektrickej prípojky v prospech vlastníkov pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 1432, parc.č.
1433 a rodinného domu súp. č. 10097 na parc.č. 1432, prijalo MsZ uzn. č. 143/13, ktoré tvorí
prílohu k zápisnice.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
Ľubica Burešová predloţila ţiadosť spoločnosti GREENLINE SK s.r.o., so sídlom v Prievidzi,
Námestie slobody 22 o kúpu nehnuteľností, a to budovy - bývalý pavilón DJ v areáli MŠ Ul.
Š. Závodníka 18, súpisné č. II. 1944 orientačné č. 9A na Ulici J. G. Tajovského (pôvodne
20488 pre všetky objekty, na LV č. 1 ako budova pre školstvo, na vzdelanie a výskum), na
pozemku parcela č. 3888/3 s výmerou 299 m², pozemku pod budovou, parcela č. 3888/3,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 299 m² a priľahlého pozemku 3888/4, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 522 m², obidva pozemky odčlenené Geometrickým plánom č.
58/2013 z pozemku parcela č. 3888, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 722 m² na
účel zriadenia vzorkovej predajne, skladu bytového a dámskeho textilu a prezentačnej
miestnosti spoločnosti. Zároveň spoločnosť ţiada o zaplatenie kúpnej ceny formou
splátkového kalendára. Ľubica Burešová informovala vypracovaní znaleckého posudku č.
059/2013, ktorý ocenil poţadované nehnuteľnosti na sumu 69 430,00 €. Mestská rada
predaj formou priameho odpredaja neodporučila.
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K ţiadosti spol. GREENLINE SK, s.r.o., prijalo MsZ uzn. č. 144/13, ktoré tvorí prílohu k
zápisnici.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 21 proti, 2 sa zdrţal.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe mesto dalo vypracovať statické posudky na
všetky tri objekty, ktoré sa nachádzajú v areáli. Ţiadaný objekt je v najkritickejšom stave.
Poslanec MUDr. Jaroslav Cigaňák konštatoval, ţe treba zváţiť vyhlásenie OVS, nakoľko táto
časť mesta sa mení na podnikateľskú.
MsZ uznesením č. 145/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
predať nehnuteľnosti – a to budovu - bývalý pavilón detských jaslí v areáli MŠ Ul. Š.
Závodníka 18, súpisné č. II. 1944 orientačné č. 9A na Ulici J. G. Tajovského (pôvodne 20488
pre všetky objekty, na LV č. 1 ako budova pre školstvo, na vzdelanie a výskum), na pozemku
parcela č. 3888/3 s výmerou 299 m², pozemku pod budovou, parcela č. 3888/3, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 299 m² a priľahlého pozemku 3888/4, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 522 m², obidva pozemky odčlenené Geometrickým plánom č. 58/2013
z pozemku parcela č. 3888, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 722 m², formou
obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami:
1. účel vyuţitia nehnuteľností – podnikateľské účely bez zásahu do práv vlastníkov
priľahlých nehnuteľností,
2. kúpna cena- minimálne vo výške 69 430,00 € s moţnosťou úhrady kúpnej ceny
formou splátok v zmysle Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza,
3. termín úhrady kúpnej ceny:
- do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy,
- v prípade úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle Pravidiel pre predaj
nehnuteľností majetku mesta Prievidza minimálne 50 % kúpnej ceny do 15
dní od podpísania kúpnej zmluvy, pričom zvyšná časť kúpnej ceny zvýšená
o základnú úrokovú sadzbu ECB a o 5 percentuálnych bodov bude uhradená
do dvoch rokov od nasledujúceho mesiaca po úhrade 1. splátky (t. j. 50 % z
kúpnej ceny).
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
Hlasovanie: 18 poslancov za, 2 proti, 6 sa zdrţali.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta vyhlásil obedovú prestávku.
Po prestávke pokračovalo rokovanie MsZ v prejednávaní bodu „Majetkovoprávne veci“.
Ľubica Burešová informovala o návrhu Dočasnej komisie pri MsZ pre nakladanie
s prebytočným majetkom mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na
stavbu – bytový dom, Ul. M. Falešníka 12, súpisné č. 430 nachádzajúci sa na pozemku
parcela č. 3970, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 374 m².
MsZ uznesením č. 146/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
predať stavbu – bytový dom súpisné č. 430 nachádzajúci sa na pozemku parcela č. 3970,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 374 m², formou obchodnej verejnej súťaţe
s podmienkami:
účel vyuţitia: zmiešané územie s prevaţne mestskou štruktúrou polyfunkčné územie s prevahou vybavenosti, sluţieb, obchodu a administratívy vrátane
funkcie bývania (bez výrobnej činnosti), kúpna cena: minimálne vo výške 172 000 €, úhrada
kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, víťaz obchodnej verejnej súťaţe sa
zaväzuje vstúpiť do práv a povinností prenajímateľa vo vzťahu k nájomcom bytov
a akceptovať vlastníkov bytov v bytovom dome. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 proti.
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K ţiadosti Ladislava Oberta, Ul. A. Bednára 714/2, Prievidza o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 7056/115
strpieť na časti tohto pozemku uloţenie inţinierskych sietí – elektrickej prípojky v prospech
vlastníkov pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 7056/131 prijalo MsZ uzn. č. 147/13, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 17 poslancov za.
K ţiadosti spoločnosti Z-PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa 63A
(právny nástupca spoločnosti SUNCONE SLOVAKIA, s. r. o.,)
o predĺţenie lehoty na
predloţenie kolaudačného rozhodnutia o 5 rokov a o zmenu uţívania stavby na „polyfunkčný
objekt“. Spoločnosť nehnuteľnosti – pozemky s výmerou 591 m2 nadobudla od mesta
Kúpnou zmluvou č. 57/04, zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 15.07.2005
a Dodatku č. 1, uzavretým dňa 01.07.2009, na účel vybudovania skladu, prijalo MsZ uzn. č.
148/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 2 poslanci za, 14 proti, 2 sa zdrţali.
K ţiadosti Romana Borovičku, bytom Prievidza, Malonecpalská ul. č. 32A, ktorý je
vlastníkom nehnuteľností ubytovňa Zimný štadión – Hokejka, o zámenu pozemku v k.ú.
Prievidza parc.č. 2449/3 – orná pôda s výmerou 871 m2 vo vlastníctve JUDr. Eleonóry
Kohajdovej za pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 3977/6 – zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 440 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza z dôvodu, ţe po zámene pozemkov mieni
získať pozemok parc.č. 3977/6 od Eleonóry Kohajdovej, na ktorom vybuduje pri ubytovni
Hokejka detské ihrisko a rozšíri parkovisko, prijalo MsZ uzn. č. 149/13, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: 16 poslancov proti, 2 sa zdrţali.
K ţiadosti Dušana Ďurdinu NAJ TAXI, miesto podnikania Veľká Čausa 58, o povolenie
úhrady dlţného nájomného za rok 2012 formou splátok, prijalo MsZ uzn. č. 150/13, ktoré
tvorí prílohu k zápisnici. MsZ schválilo pre Dušana Ďurdinu NAJ TAXI, miesto podnikania
Veľká Čausa 58, uzatvorenie dohody o uznaní dlhu a plnení dlţného nájomného za rok 2012
stanoveného podľa Nájomnej zmluvy č. 28/2012, ktorej predmetom je nájom nehnuteľností časti pozemkov parcela č. 2221/1, 2217/1 a 2122/1 spolu v rozsahu výmery 36 m² na
Kláštornej ulici v splátkach s tým, ţe dlţná suma vo výške 5 750 € s príslušenstvom bude
splatená takto: 50 % z dlţnej sumy do 15 dní od podpísania dohody a zvyšná časť formou
mesačných splátok počas jedného roka, pričom nezaplatením jednej splátky sa stane
splatnou celá dlţná suma.
Hlasovanie: 18 poslancov za.
K ţiadosti Ing. Jozefa Lahkého – LAHKY DESIGN CONSULTING, miesto podnikania Ulica
J. Švermu 846/15, Zvolen, o nájom časti pozemkov parcela č. 3978/10, zastavané plochy
a nádvoria, parc. č. 5036/1, ostatné plochy a parc. č. 5036/15, zastavané plochy a nádvoria
spolu v rozsahu výmery pribliţne 360 m², na účel vybudovania dočasnej prístupovej
komunikácie k malej vodnej elektrárni, prijalo MsZ uzn. č. 151/13, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: 21 poslancov proti.
MsZ uzn. č. 152/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.03.2013 na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 76/13 zo dňa 26.02.2013 o najvhodnejší
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – stavby, súpisné
číslo 524 vo vlastníctve mesta Prievidza, zapísanej na LV 1, postavenej na pozemku parcela
č. 2159/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m², vo vlastníctve spotrebného
druţstva COOP Jednota Prievidza. V stanovenom termíne, t. j. do 17.04.2013 do 12,00 h
bol doručený jeden súťaţný návrh, ktorý spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaţe, t. j.
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súťaţ bola úspešná. Mestská rada uznesením č. 213/13 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaţ
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.03.2013 na základe uznesenia MsZ č. 76/13 zo dňa
26.02.2013 ako úspešnú, vhodný návrh predloţil Ivan Reis, trvalý pobyt Ul. stavbárov č.
55/7, Prievidza; Návrh bol vyhodnotený ako vhodný s podmienkami: účel vyuţitia: ako
polyfunkčný objekt, kúpna cena: vo výške 12 360,00 €, termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní
od podpísania kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
MsZ uznesením č. 153/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o ďalšej obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.03.2013 na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 78/13 zo dňa 26.02.2013 o najvhodnejší
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra
č. 12, zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: - pozemok parcela č. 1072, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 450 m2,- pozemok parcela č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083
m2,- budova, súpisné číslo 20036, na pozemku parcela č. 1072, popis stavby – zariadenie
núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky). V stanovenom termíne, t. j. do
17.04.2013 do 12,00 h bolo doručených päť súťaţných návrhov, ktoré spĺňali podmienky
obchodnej verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola úspešná. Mestská rada uznesením č. 214/13
vyhodnotila obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.03.2013 na
základe uznesenia MsZ č. 78/13 zo dňa 26.02.2013 ako úspešnú, najvhodnejší návrh
predloţila Anna Čavojská, trvalý pobyt Poruba 406. Návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší
s podmienkami: účel vyuţitia:
rekonštrukcia pôvodného objektu na bytové jednotky
a výstavba nového rodinného domu; kúpna cena: vo výške 91 800,00 €; termín úhrady
kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
MsZ uznesením č. 154/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.03.2013 na základe
uznesenia MsZ č. 61/13 zo dňa 26.02.2013 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na
prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda s výmerou 455 m² v celosti.
V stanovenom termíne, t. j. do 17.04.2013 do 12,00 h bol doručený jeden súťaţný návrh,
ktorý spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola úspešná. Mestská rada
uznesením č. 215/13 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa
05.03.2013 na základe uznesenia MsZ č. 61/13 zo dňa 26.02.2013 ako úspešnú, vhodný
návrh predloţil Ján Filip, trvalý pobyt Lúčna ul. č. 47/7, Prievidza. Návrh bol vyhodnotený ako
vhodný s podmienkami: účel vyuţitia: budúca výstavba, kúpna cena: vo výške 4 550,00 €, t.
j. 10,00 €/m², termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
MsZ uznesením č. 155/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.03.2013 na základe
uznesenia MsZ č. 71/13 zo dňa 26.02.2013 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na
prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela č. 4996/6, ostatné plochy s výmerou
103 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 17/2008.
V stanovenom termíne, t. j. do
17.04.2013 do 12,00 h bol doručený jeden súťaţný návrh, ktorý spĺňal podmienky
obchodnej verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola úspešná. Mestská rada uznesením č. 216/13
vyhodnotila obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.03.2013 na
základe uznesenia MsZ č. 71/13 zo dňa 26.02.2013 ako úspešnú, vhodný návrh predloţil
Miloš Drienik, trvalý pobyt 8Crab Apple Place Stamford, CT 06903, USA. Návrh bol
vyhodnotený ako vhodný s podmienkami: účel vyuţitia: vybudovanie prístavby s dvomi
bytovými jednotkami, kúpna cena: vo výške 45,00 €/m², spolu 4 635,00 €, termín úhrady
kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
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MsZ uznesením č. 156/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o priamom nájme zverejnenom dňa 5.3.2013 na základe uznesenia MsR č. 91/13 zo dňa
19.2.2013 o najvhodnejšiu cenovú ponuku na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom
nehnuteľnosti – časti pozemku, parcela č. 5066/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 20 m²,
nachádzajúcej sa na Ulici I. Bukovčana, Prievidza, na účel umiestnenia novinového stánku.
V stanovenom termíne, t.j. do 17.4.2013 bola doručená jedna cenová ponuka, t.j. priamy
nájom bol úspešný. Mestská rada uznesením č. 217/13 vyhodnotila priamy nájom zverejnený
dňa 5.3.2013 na základe uznesenia MsR č. 91/13 zo dňa 19.2.2013 ako úspešný, vhodnú
cenovú ponuku predloţila Jana Letavayová, trvalý pobyt Stará cesta 31/42, Kanianka.
Ponuka bola vyhodnotená ako vhodná s podmienkami:
účel vyuţitia nehnuteľnosti –
umiestnenie novinového stánku, nájomné – vo výške 0,22 €/m²/deň (s úhradou mesačne),
doba nájmu – neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
Ľubica Burešová informovala o návrhu Dočasnej komisie pri MsZ pre nakladanie
s prebytočným majetkom mesta Prievidza na prenajatie dlhodobo nevyuţitých
a neprenajateľných nebytových priestorov na 3. a 4. poschodí v budove Priemstavu,
Hviezdoslavova ul., Prievidza s nájomným vo výške 3,00 €/m²/rok a uzatvorením nájmu na
dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol,
ţe tieto priestory sú dlhodobo prázdne. Poslanec Peter Petriska sa pýtal, čo s nájomcami,
ktorí uţ majú uzatvorené nájomné zmluvy. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe pokiaľ
budú mať záujem, môţu prejsť na vyššie poschodie t. j. na 3 .prípadne 4. poschodie. Ďalej
dodal, ţe aj v obchodných centrách je rozdielna cena nájomného na jednotlivých
poschodiach. Na pochybnosti poslanca Petra Petrisku, ţe nájomcovia budú ďalej tieto
priestory prenajímať tretím osobám reagovala Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového
oddelenia, s tým, ţe v Pravidlách pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza je formulácia
o tom, ţe bez súhlasu nájomcu sa prenajatý priestor nesmie ďalej prenajímať.
MsZ uzn. č. 157/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo výšku nájomného 3,00 €/m²/rok
s uzatvorením nájmu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou v prípade
prenechania dlhodobo nevyuţitých a neprenajateľných nebytových priestorov na 3. a 4.
poschodí v budove Priemstavu, Hviezdoslavova ul., Prievidza, do nájmu podľa Pravidiel pre
predaj a nájom majetku mesta Prievidza.
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdrţal.
MsZ uznesením č. 158/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľností –
pozemkov v k.ú. Prievidza časť parc.č. 6304/4 – zastavaná plocha s výmerou 6 m2 ,
časť parc.č. 6303/3 - záhrada s výmerou 21 m2 a parc.č. 6303/2 – záhrada s výmerou 91
m2 spolu s výmerou 118 m2, zamerané podľa geometrického plánu č. 22/2008 z vlastníctva
mesta Prievidza do vlastníctva Márie Pekárovej zámenou za nehnuteľnosť pozemok v k.ú.
Prievidza parc.č. 5581/15 - TTP s výmerou 610 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom č. 41/2012 odčlenením z parc.č. 1593 z vlastníctva Márie Pekárovej do vlastníctva
mesta Prievidza a rozdiel, ktorý predstavuje 492 m2, mesto Prievidza doplatí v cene 5,16
€/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, odôvodneného tým, ţe ţiadaný pozemok je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľky, ktorá bude
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: 22 poslancov za.
MsZ uznesením č. 159/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre BMR – EU, s.r.o., so
sídlom v Prievidzi, Ul. A. Ţarnova 858/12, IČO: 44 667 019, do nájmu majetok mesta:
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parc. č. 789 (na Ul. S. Chalupku) vo výmere
12m², v zmysle bodu 4.2.3 písm. c) IS – 65 ako pozemok zastavaný stavbou, ktorá
je v uţívaní ţiadateľa, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko
predmet nájmu je zastavaný stavbou v uţívaní ţiadateľa, v ktorej poskytuje predaj
pekárenských výrobkov, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a vyuţitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou, za podmienok: nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň
a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3 - mesačnou výpovednou lehotou, ktoré boli
zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdrţal.
MsZ uznesením č. 160/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť IGITECH,
s.r.o., so sídlom v Prievidzi,
Severná ul. č. I. 2424/33, do nájmu majetok mesta:
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, z parcely č. 417/7, zastavané plochy
a nádvoria, v rozsahu výmery 300 m2, na účel prístupu k prevádzke tenisových
kurtov,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, nakoľko predmet nájmu
svojím umiestnením prislúcha k prevádzke tenisových kurtov a vybudovaním prístupu k nim
nájomca zlepší podmienky pre šport a teda aj zdravý spôsob ţivota obyvateľov mesta
v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, za podmienok – nájomného vo výške 3,30 €/m2/rok, uzavretia nájmu
na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdrţal.
MsZ uznesením č. 161/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Ľudmilu Nemčickú,
miesto podnikania Bôrová ulica 34, Prievidza nájom majetku mesta Prievidza - nehnuteľnosť
v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 5327/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 64 m², nachádzajúca sa na Ceste Vl. Clementisa 9, Prievidza, na účel
prevádzkovania vonkajšej terasy pred kaviarňou s celoročným záberom; 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, nakoľko predmet nájmu je svojím umiestnením
bezprostredne priľahlý k prevádzke kaviarne, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho
sedenia, na ktorom bude nájomca poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3 písm. h)
Internej smernice mesta IS-65; 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.
K bodu 13)
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 31.12.2012 predloţil Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 bol prebytok vo výške 7 767,45 €.
Nedočerpané finančné prostriedky boli k 31. 12. 2012 poukázané na účet zriaďovateľa.
Ing. B. Magdolen informoval o zdrojoch financovania. Informoval o zakúpení polohovacích
postelí, výmene okien, balkónov, opravy zatekajúcej strechy a pod.
MsZ uzn. č. 163/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti Zariadenia pre
seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2012.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
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K bodu 14)
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2013 predloţil
Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.
Dôvodom úpravy rozpočtu je navýšenie rozpočtu o nedočerpané vlastné príjmy z roku 2012
na poloţke kapitálové výdavky. Riaditeľ zariadenia uviedol, ţe z týchto financií sa plánuje
výmena asi 40 kusov okien a rekonštrukcia 15 balkónov. Helena Dadíková vyslovila
poďakovanie smerom k činnosti ZpS.
MsZ uzn. č. 163/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre
seniorov Prievidza pre rok 2013.
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdrţal.
K bodu 15)
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi za rok 2012 predloţila Mgr. Petra Štefániková, riaditeľka KaSS.
Riaditeľka KaSS v krátkosti informovala o hospodárení a činnosti kultúrneho strediska.
Hospodársky výsledok za rok 2012 je zisk vo výške 3 524 €, z toho hlavná činnosť – 3480 €,
podnikateľská činnosť + 7 004 €. Mgr. Petra Štefaniková uviedla, ţe v roku 2012 bolo
zrealizovaných 2093 podujatí. Hovorila o „oţivení“ Námestia slobody aktivitami počas leta.
MsZ uzn. č. 164/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti a výsledkoch
hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2012. MsZ uloţilo
riaditeľke KaSS v Prievidzi vyrovnať stratu vo výške -3 480,00 € z hlavnej činnosti z roku
2012 zo zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2012, ktorý bol vo výške +7 004,00 €.
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdrţal.
K bodu 16)
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31.12.2012
spracovanú mestským úradom, príspevkovou organizáciou KaSS a rozpočtovými
organizáciami – základnými školami, ZUŠ L. Stančeka, CVČ Spektrum a Zariadením pre
seniorov, predloţila Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia.
Inventarizáciou hmotného a nehmotného majetku mesta bol vyčíslený inventúrny rozdiel –
schodok na hmotnom majetku v pôsobnosti MsÚ vo výške 767,21 €, z toho na účte 028 –
Drobný dlhodobý hmotný majetok vo výške 211,11 € a na podsúvahovom účte 755 –
Drobný hmotný majetok vo výške 556,10 €. Vyčíslený inventúrny rozdiel bude v priebehu
roka 2013 predmetom riešenia škodovej komisie pri MsÚ. Inventarizáciou dokladových
účtov bol zistený rozdiel medzi skutočným a účtovným stavom – schodok, a to na
pohľadávkových účtoch za daňovými a nedaňovými príjmami obce v celkovej výške 875,70
€. Uvedený schodok nie je inventúrnym rozdielom, ide o formálny nesúlad s platbami za
dane a poplatky prijatými v posledných decembrových dňoch, ktoré na účet mesta boli
pripísané na začiatku mesiaca január 2013. Ostatné mestské organizácie nezistili ţiadne
inventúrne rozdiely.
Výsledky inventarizácie boli overené audítorkou. Materiál bol prerokovaný v komisii
finančnej a majetkovej, komisia pripomienky nemala.
MsZ uzn. č. 165/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o výsledkoch
inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31.12.2012 spracovanú mestským úradom,
príspevkovou organizáciou KaSS a rozpočtovými organizáciami – základnými školami, ZUŠ
L. Stančeka, CVČ Spektrum a Zariadením pre seniorov.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
K bodu 17)
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2012 a Hodnotiacu správu o plnení
programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2012 predloţil Ing. Marián Bielický, vedúci
ekonomického odboru. Súčasťou materiálu bola aj správa nezávislého audítora z overenia
účtovnej závierky mesta Prievidza za rok 2012 a odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
mesta k Záverečnému účtu mesta za rok 2012.
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Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2012 na základe schváleného rozpočtu v súlade
s platnou legislatívou.
Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2012 s celkovými príjmami vo výške 24 676 651 €
a celkovými výdavkami vo výške 23 772 084 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia
mesta za rok 2012 bol prebytok vo výške 1 376 992 €.
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predloţila odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu. Na základe preverených skutočností a konštatovania dodrţiavania
všetkých zákonných ustanovení odporučila MsZ uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu
výrokom - schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
Poslanec Peter Petriska otvoril tému opatrení v súvislosťou s MHD Prievidza. Konštatoval,
ţe opatrenie, ktoré mesto urobilo na zníţení kilometrových výkonov, nebolo z ekonomického
hľadiska efektívne. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. konštatoval, ţe cena pohonných hmôt
stúpla. Ďalej hovoril o novej sadzbe dane, valorizácii miezd a pod.
Ing. Marián Bielický uviedol, ţe zmluva je koncipovaná tak, ţe mesto prepláca ekonomicky
oprávnené náklady. Zo strany hlavnej kontrolórky bola vykonaná v tejto veci kontrola.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 166/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdrţal.
K bodu 18)
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 predloţil
Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru.
Ing. Marián Bielický uviedol, ţe k návrhu zmeny rozpočtu dochádza na základe týchto
skutočností:
a) usporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2012 a rozdelenie finančného prebytku
za rok 2012 do peňaţných fondov mesta,
b) zapracovanie očakávaných nových kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov v roku
2013,
c) zvýšenie účelových príjmov zo ŠR na 5 % valorizáciou platov zamestnancov školstva,
d) očakávaná skutočnosť – plnenie rozpočtovaných príjmov a najreálnejšie čerpanie
výdavkov k 31. 12. 2013.
Ing. Marián Bielický informoval o zmenách na strane príjmov a výdavkoch.
Následne informoval o pripomienkach z jednotlivých komisií a MsR.
PaedDr. Eleonóra Porubcová poţiadala v rámci ďalšej úpravy rozpočtu mesta o podporu
volejbalistov. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. vyjadril súhlas a hovoril o osobnom prijatí
volejbalistov. Predseda komisie športu Ing. Branislav Bucák dodal, ţe TJ Stavbár získal
v tomto roku finančnú podporu zo strany mesta vo výške 8 700 €.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., podal poslanecký návrh, aby sa do I. zmeny rozpočtu mesta
Prievidza v roku 2013 zaradili beţné výdavky vo výške 200 000 € na likvidáciu škôd
spôsobených na miestnych komunikáciách v zimnom období, a to v Programe č.7 Komunikácie Podprogram č. 1 - Správa a údrţba miestnych komunikácií, pričom na krytie
týchto beţných výdavkov sa v príjmovej časti rozpočtu pouţije v rovnakej výške 200 000 €
Rezervný fond mesta v zmysle § 10 ods.8 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
MsZ uznesením č. 167/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predmetný poslanecký
návrh.
Hlasovanie: 18 poslancov za.
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MsZ uznesením č. 168/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo I. zmenu programového
rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013: s pripomienkami finančnej a majetkovej komisie
a mestskej rady. Príjmová časť rozpočtu sa v I. zmene zvyšuje spolu vo výške 1 141 333 €,
Výdavková časť rozpočtu sa v I. zmene zvyšuje spolu vo výške 1 141 333 €.
Pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene v r. 2013 je takáto:
Príjmová časť rozpočtu
25 286 273 €
v tom:
beţné príjmy
22 295 052 €
kapitálové príjmy
709 709 €
príjmové finančné operácie
2 281 512 €
Výdavková časť rozpočtu
v tom:
beţné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

25 286 273 €
21 706 197 €
1 778 299 €
1 801 777 €

MsZ schválilo pouţitie Fondu rozvoja mesta na kapitálové výdavky v roku 2013 vo výške
95 824 € v zmysle I. zmeny rozpočtu mesta takto: nevyčerpané zostatky vlastných príjmov
škôl s právnou subjektivitou za rok 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013 vo výške
11 915 €; nevyčerpané zostatky vlastných príjmov za školy bez právnej subjektivity za rok
2012 na kapitálové výdavky v roku 2013 vo výške 9 870 €; nevyčerpané prostriedky CVČ
z roku 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013 vo výške 6 850 €; nevyčerpané zostatky
vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov z roku 2012 na kapitálové výdavky v roku 2013
vo výške 16 162 €; na kofinancovanie projektu Rekonštrukcia ZŠ Malonecpalská na
energeticky úsporný vzdelávací komplex – II. etapa vo výške 50 000 €; na nákup pozemkov
– parkoviská na Ul. M. Rázusa vo výške 1 027 €.
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdrţal.
K bodu 19)
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného hmotného majetku mesta, ktorý je v správe I.
ZŠ Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi predloţil Mgr. Juraj Pasovský, riaditeľ I. ZŠ S.,
Chalupku.
Jedná sa o majetok v celkovej obstarávacej cene 169 968,12 € podľa vypracovaného
zoznamu. Drobný hmotný majetok mesta navrhnutý na vyradenie je po dlhoročnom
pouţívaní vo výchovno-vzdelávacom procese II. ZŠ Ul. S. Chalupku č. 310/10 a III. ZŠ, Ul.
S. Chalupku 312/12 v Prievidzi neupotrebiteľný pre nefunkčnosť, technické opotrebovanie,
zastaralosť a nerentabilnosť opravy.
Majetok, ktorý sa dal vyuţiť pre potreby školy bol presunutý do I. ZŠ. Zvyšný majetok bol
ponúknutý iným školám.
MsZ uznesením č. 169/13, ktoré tvor prílohu k zápisnici, schválilo vyradenie
neupotrebiteľného majetku mesta, ktorý je v správe I. ZŠ Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi,
v celkovej obstarávacej cene 169 968,12 € podľa vypracovaného zoznamu. Drobný hmotný
majetok mesta navrhnutý na vyradenie je po dlhoročnom pouţívaní vo výchovnovzdelávacom procese II. ZŠ Ul. S. Chalupku č. 310/10 a III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 v
Prievidzi neupotrebiteľný pre nefunkčnosť, technické opotrebovanie, zastaralosť
a nerentabilnosť opravy.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
K bodu 21)
„Rôzne“
21. 1)
Návrh na prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v platnom znení
a návrh na
stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta na volebné obdobie v zmysle zákona NR SR
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č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení predloţil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci
právnej kancelárie.
V zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte iba „zákon“, alebo v príslušnom gramatickom tvare)
„Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.“ V zmysle ust. § 3 ods. 1
zákona starostovi (primátorke) patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa
zaokrúhľuje na celé euro nahor alebo násobku podľa § 4 ods. 7.
Helena Dadíková konštatovala, ţe súčasná primátorka má niţší plat o 2 300 € oproti platu,
ktorý mal predchádzajúci primátor mesta. Na toto konštatovanie reagovala PaedDr.
Eleonóra Porubcová s tým, ţe v čase vedenia predchádzajúceho primátora malo mesto
Prievidza nad 50 tis. obyvateľov.
Uznesením č. 170/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ zrušilo uznesenie MsZ v Prievidzi
č. 149/12 ku dňu 31.12.2012 a schválilo stanovenie platu primátorky mesta na volebné
obdobie v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení, pričom stanovuje: plat podľa
§ 3 zákona, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona, zvýšenie platu
vyčísleného podľa § 3 zákona (v zmysle § 4 ods. 2 zákona) o 60 % a mesačné vyplácanie
platu, (presná výška platu 3 723 €). Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi plat primátorky mesta
opätovne raz ročne prerokuje.
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 proti.
MsZ uznesením č.172/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie MsZ v Prievidzi
č. 140/12 ku dňu 31.12.2012; MsZ schvaľuje stanovenie odmeny zástupcu primátorky mesta
podľa § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení na volebné obdobie vo výške 65
% z platu primátora mesta a mesačné vyplácanie odmeny. Zástupcovi primátorky mesta
patrí takto stanovená odmena (presná výška 2 420 €) za kaţdú riadne uskutočnenú činnosť
mesta.
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdrţal.
21.2)
O predţalobnej výzve JUDr. Jána Chovanca informoval JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej
kancelárie.
Dňa 15.04.2013 bola mestu Prievidza doručená Predţalobná výzva na odstránenie
diskriminácie, na zaplatenie – vydanie bezdôvodného obohatenia v celkovej sume 13,50 €
a na zaplatenie nemajetkovej ujmy za diskrimináciu v celkovej sume 50 000 €, ktorých sa
domáha JUDr. Ján Chovanec. Svoje nároky odôvodňuje aplikáciou projektu „Regulácia
statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) mesta Prievidza“, ktorá je
podľa jeho názoru v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Realizáciou projektu údajne dochádza ku diskriminácii
ţiadateľa pred ostatnými občanmi a obyvateľmi mesta Prievidza, ktorí vlastnia motorové
vozidlá, majú ich odstavené pred svojimi obydliami na pozemkoch zapísaných v katastri
nehnuteľností ako nádvoria bez toho, aby museli platiť parkovné, bez toho aby boli
obmedzovaní dopravnými značkami, ktoré mesto osadilo protiprávne a v rozpore so
zákonom. JUDr. Ján Chovanec vo svojej predţalobnej výzve ţiada, aby v lehote do 5 od jej
doručenia mesto Prievidza:
vykonalo potrebné opatrenia na odstránenie uvedenej
diskriminácie, zaplatilo – vydalo bezdôvodné obohatenie v celkovej sume 13,50, zaplatilo
sumu 50 000 € právnym titulom nemajetkovej ujmy. Právna kancelária nepovaţuje realizáciu
CMPZ za diskriminačnú, nevidí preto dôvody na vyplatenie nemajetkovej ujmy spôsobenej
jej realizáciou. Ţiadateľ výšku bezdôvodného obohatenia vo výške 13,50 € odôvodňuje
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platbou spoločnosti UNIPA a teda mesto Prievidza v tomto prípade nie je zodpovednostným
subjektom. JUDr. Róbert Pietrik dodal, ţe prokurátorka vo svojom proteste konštatovala, ţe
nejde o diskrimináciu.
MsZ uznesením č. 172/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo vyhovieť nárokom
JUDr. Jána Chovanca uplatňovaným v jeho predţalobnej výzve na zaplatenie – vydanie
bezdôvodného obohatenia v celkovej sume 13,50 €, na zaplatenie nemajetkovej ujmy za
diskrimináciu v celkovej sume 50 000,00 € a na odstránenie diskriminácie, ktoré odôvodňuje
realizáciou Centrálnej mestskej parkovacej zóny.
Hlasovanie: 20 poslancov proti.
21. 3)
Informáciu o pripravených projektoch a moţnosti čerpania finančných prostriedkov predloţil
Mgr. Ivan Benca, projektový manaţér mesta. Mgr. Ivan Benca v krátkosti informoval
o jednotlivých projektoch.
MsZ uznesením č. 173/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: „Ţivá učebnica pre všetkých – zelená učebňa“ a kofinancovanie projektu vo výške
110 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 20 poslancov za.
MsZ uznesením č. 174/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: „Prírodné bohatstvo regiónu“ a kofinancovanie projektu vo výške 200 € t.j. 10%
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 18 poslancov za.
MsZ uznesením č. 175/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: „Rozprávka – abeceda malých i veľkých“ a kofinancovanie projektu vo výške 160
€ t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 18 poslancov za.
MsZ uznesením č. 176/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: Studňa múdrosti a jej pramene a kofinancovanie projektu vo výške 150 € t.j. 5%
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 19 poslancov za.
MsZ uznesením č. 177/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: „Merkúr nielen vo vesmíre“ a kofinancovanie projektu vo výške 125 € t.j. 5%
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 19 poslancov za.
MsZ uznesením č. 178/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: „Ne-bezpečné hrdinstvá“ a kofinancovanie projektu vo výške 1 900 € t.j. 42%
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 20 poslancov za.
MsZ uznesením č. 179/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: „Športovo-relaxačná zóna v Prievidzi“ a kofinancovanie projektu vo výške 1 300 €
t.j. 14% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
MsZ uznesením č. 180/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: „Námestie slobody“ a kofinancovanie projektu vo výške 1 620 € t.j. 13,95%
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
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21.4)
Návrhy na zmeny v komisiách MsZ a v mestskej školskej rade predloţil JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe z dôvodu vzdania sa Mgr. art. Antona Bakytu
mandátu poslanca MsZ a zloţením sľubu poslankyne Ing. Zuzany Lukáčovej na dnešnom
MsZ je potrebné vykonať aj zmeny v niektorých poradných orgánoch mesta a mestskej
školskej rade.
K návrhom prijalo MsZ tieto uznesenia:
Uznesením č. 181/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ odvolalo Mgr. art. Antona Bakytu
z komisie mládeţe a voľnočasových aktivít a komisie školstva a kultúry.
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdrţal.
Uznesením č. 182/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo MsZ Ing. Jozefa Polereckého za
člena komisie školstva a kultúry a schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 11/11 o zloţení komisie
školstva a kultúry tak, ţe sa vypúšťa „Mgr. art. Antona Bakytu“ a nahrádza „Ing. Jozefa
Polereckého“.
Hlasovanie: 15 poslancov za, 1 sa zdrţal.
Uznesením č. 183/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ zvolilo Ing. Zuzanu Lukáčovú za
členku komisie mládeţe a voľnočasových aktivít a schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 354/10
o zloţení komisie mládeţe a voľnočasových aktivít tak, ţe sa vypúšťa „Mgr. art. Antona
Bakytu“ a nahrádza „Ing. Zuzanu Lukáčovú“.
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 sa zdrţal.
MsZ uznesením č. 184/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č.
346/2010 v znení uzn. č. 7/11 a č. 9/11 tak, ţe text “ 10 členná vrátane predsedu (5 poslanci
a 5 neposlanci)“ sa mení na „11 členná vrátane predsedu (6 poslanci a 5 neposlanci)“
a zvolilo Ing. Zuzanu Lukáčovú za členku komisie dopravy, výstavby, územného plánu
a ţivotného prostredia.
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdrţal.
Uznesením č. 185/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odvolalo Mgr. art. Antona Bakytu –
zástupcu mesta z mestskej školskej rady, delegovalo Ing. Branislava Bucáka ako zástupcu
mesta do mestskej školskej rady a schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 371/III/10 písm. c) tak,
ţe sa vypúšťa „Mgr. art. Anton Bakyta“ a nahrádza sa „Ing. Branislav Bucák“.
Hlasovanie: 17 poslancov za, 3 sa zdrţali.
K bodu 22)
„Interpelácie poslancov“
Poslanec Peter Petriska poţiadal o doplnenie zápisnice z rokovania MsZ zo dňa 26. 3.
2013 – konkrétne bodu 3 t. j. „Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so
spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza v oblasti verejného osvetlenia, údrţby verejnej zelene
a športovísk za obdobie 1-12/2012.“ Ţiadal o doslovný prepis nahrávky.
Ďalej konštatoval, ţe odpoveď na interpeláciu, ktorú dostal od spol. UNIPA, s.r.o., nebola
postačujúca s tým, ţe bude ţiadať Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril činnosť hlavnej
kontrolórky mesta a aj spol. UNIPA, s.r.o.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe mu nie je známe, čo obsahovala odpoveď na
interpeláciu od spol. UNIPA, s. r. o., a preto sa v tejto chvíli k ich odpovedi nemôţe vyjadriť.
Peter Petriska ďalej konštatoval, ţe harmonogram prác si musí viesť kaţdá firma.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. sa pýtal poslanca Petra Petrisku, čo presne poţaduje od
spol. UNIPA, s. r. o.
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Poslanec Peter Petriska uviedol cit: “Harmonogram prác, kde, kto, ako opiloval konáre, ako
chodili kosačky, lebo pri tých hektároch, čo pokosila UNIPA, keď som si to zmapoval, 10
kosení + 5 kosení by museli podľa môjho názoru chodiť kosačky 40 km rýchlosťou, aby to
pokosili, preto som ţiadal harmonogram prác.“
Ďalej poslanec Peter Petriska poţadoval informáciu o tom, v akom vzťahu má spol. UNIPA
techniku, ktorú zakúpilo mesto.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, ţe k interpelácii sa mesto vyjadrí.
Ing. Naďa Prilinská upozornila, ţe zápisnica z rokovania MsZ zo dňa 26. 3. 2013 je
uzatvorená, overená overovateľmi zápisnice a podpísaná. Poslancovi bude poskytnutý
prepis nahrávky z časti rokovania zastupiteľstva, ktorú poţadoval.
Poslanec Július Urík poţadoval zabezpečenie opravy pomníka na Námestí slobody. Ďalej
upozornil na skládky odpadu pri nadjazde. Prednosta MsÚ MVDr. Norbert Turanovič
uviedol, ţe niekoľkokrát bolo zo strany mesta zabezpečené odstránenie odpadu pod
nadjazdom, avšak obyvatelia stále tvoria nové skládky. Čo sa týka pomníka na námestí prednosta MsÚ uviedol, ţe nakoľko ide o národnú kultúrnu pamiatku, treba na obnovu súhlas
pamiatkového úradu.
Poslankyňa Helena Dadíková upozornila, ţe pri prevoze odpadu prostredníctvom VOK
dochádza k vysypávaniu časti odpadu na komunikácie.
Poslankyňa Helena Dadíková poţiadala, aby sa mesto zaoberalo budovaním parkovacích
miest na starom sídlisku.
Poslanec MUDr. Gabriel Šimko poznamenal, ţe touto
problematikou sa zaoberala aj komisia dopravy, výstavby, ÚP a ŢP s tým, ţe tieto plochy by
nemali obyvatelia budovať sami, malo by ich budovať mesto s tým, ţe by sa miesta na
parkovanie obyvateľom mohli prenajať na dlhšie obdobie napr. 5 rokov.
Poslankyňa PaedDr. Eleonóra Porubcová sa pýtala na spôsob, akým vie mesto zasiahnuť do
parkovania zamestnancov Gymnázia V. B. Nedoţerského. Konštatovala, ţe gymnázium
nemá ţiadne parkovacie miesta pre svoju potrebu. Ďalej dodala, ţe učitelia skutočne nemajú
také platy, aby si mohli dovoliť kúpiť parkovaciu kartu za stovky eur. Poţiadala o písomnú
odpoveď.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe osobne v tejto veci komunikoval s TSK.
Konštatoval, ţe riešením by bola moţnosť parkovania zamestnancov na parkovisku
v priestoroch kniţnice na Vinohradníckej ulici prípadne v areáli Strednej odbornej školy na
Vinohradníckej ulici.
Poslanci v závere diskutovali o vypovedaní komisionárskej zmluvy so spol. TEZAS, s. r. o.

K bodu 23)
„Záver“
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, poďakoval všetkým
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh
mestského zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie MsZ za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 30. 4. 2013
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Katarína Vráblová
overovateľ I.

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

.............................................
Juraj Ohradzanský
overovateľ II.

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, vedúca kanc. prednostu
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