Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 10. 12. 2013
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
12.10 h

Prítomní:

29 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnila sa:

Ing. Martin Bugár, Ing. Petra Kobetičová,
MUDr. Silvia Hrnková – neskorší príchod

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta
Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. 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
Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS Prievidza
Mgr. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s.r.o.
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s. r. o.
– ďalej podľa prezenčnej listiny

K bodu 1)
„Otvorenie“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov,
zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu, novinárskej
obce, regionálnej televízie, hostí a obyvateľov mesta.
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 27 poslancov, teda nadpolovičná väčšina,
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert
Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta. Funkciu
spravodajcu MsR vykonávala Helena Dadíková.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ – MUDr. Mariána Jakubisa
a MUDr. Jána Šlapáka.
Do návrhovej komisie odporučila primátorka mesta zvoliť poslancov: Ing. Martina Drozda –
za predsedu, Mgr. Ruženu Dlábikovú – za členku, Gabriela Čaudera – za člena.
Uznesením č. 468/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zloženie návrhovej
komisie.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
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JUDr. Katarína
v pozvánkach.

Macháčková

konštatovala,

že

návrh

programu

poslanci

obdržali

Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2014
Návrh VZN mesta Prievidza č. 147/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
Zmluva o spolupráci „Rekonštrukcia oceľovej lávky pre peších cez rieku Nitra“
Návrh VZN mesta Prievidza č. 148/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Prievidza
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN mesta Prievidza č. 146/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza
pre rok 2014
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2014, 2015 a 2016
Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na
roky 2015 a 2016
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
Majetkoprávne veci
Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Návrh programu bodu „Rôzne“:
1) Informatívna správa - zmena názvu spoločnosti UNIPA, s.r.o., Prievidza
2) Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
3) Návrh na zmenu v zložení komisie MsZ na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca
MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta zriadenej podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach
4) Informácia o termínoch zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2014
Poslankyňa PaedDr. Eleonóra Porubcová požiadala o doplnenie programu rokovania o bod
Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza plukovníkovi vo výslužbe Ing. Ivanovi Lančaričovi.
MsZ uznesením č. 469/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici schválilo program Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 10. 12. 2013 s doplnením bodu „Rôzne“ o bod: „Návrh na
udelenie Ceny mesta Prievidza plukovníkovi vo výslužbe Ing. Ivanovi Lančaričovi“.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta
MsÚ.
Uviedol, že v rámci materiálu sú navrhnuté dve uznesenia na zrušenie a to uzn. č. 337/13
a č. 371/13, ktoré sa týkajú predaja pozemku Mariánovi Majtényimu a manž. Katastrálny
odbor Okresného úradu Prievidza po preverení geometrického plánu skonštatoval, že pre
nesprávne zameranie je geometrický plán nepoužiteľný na právne účely. Po prepracovaní
geometrického plánu bude žiadosť opätovne predmetom rokovania orgánov mesta.
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Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila správu o výsledkoch
vykonaných kontrol a stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza k plneniu uznesení
MsZ. Útvar kontroly skontroloval všetky uznesenia navrhnuté na vypustenie zo sledovania
t. j. č. 159/II., 289/II., 373/II. Na základe vykonanej kontroly nájomných zmlúv a úhrady
hlavná kontrolórka konštatovala, že podmienky nájmu boli zapracované do zmlúv tak, ako
ich schválilo MsZ a teda uznesenia boli splnené.
Predložená správa o výsledkoch vykonaných kontrol bola za obdobie od 29. 10. 2013 do 9.
12. 2013. Boli ukončené tri kontroly a to kontrola dotácie poskytnutá v roku 2012 na podporu
Futbalového klubu Veľká Lehôtka, kontrola dotácie poskytnutá v roku 2012 Karate klubu
Prievidza FKŠ a kontrola dotácie poskytnutá v roku 2012 na podporu aktivít OZ Brána Jn
10,9. V dvoch prípadoch boli zistené porušenia, pričom subjekty prijali opatrenia na nápravu.
K vyhodnoteniu uznesení prijalo MsZ uzn. č. 470/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
K bodu 3)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2014 predložila Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta.
Predmetom kontrolnej činnosti bude vykonávanie následnej finančnej kontroly so zameraním
na kontrolu finančných operácií v súlade s ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z.z o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými aktmi
riadenia a so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
pri hospodárení s verejnými prostriedkami.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 25. 11.
2013.
MsZ uzn. č. 471/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 4)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 147/2013
o prevádzkovom poriadku pohrebiska predložila Ing. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP,
výstavby a ŽP.
Návrh bol pripravený z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu so spol. TEZAS, s. r. o., ktorá
zabezpečovala pre mesto Prievidza správu a údržbu cintorínov a od 1. 1. 2014 dochádza
k zmene prevádzkovateľa. Novým prevádzkovateľom cintorínov bude spoločnosť Technické
služby mesta Prievidza s.r.o.
MsZ uzn. č. 472/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Prievidza č. 147/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska s pripomienkou: v texte
pred „Úvodnými ustanoveniami“ sa za slovo „Sídlo“ dopĺňa slovo „prevádzky“.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 5)
O návrhu Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice
„Rekonštrukcia oceľovej lávky cez rieku Nitra“ informovala Mgr. Edita Mrázová, vedúca
odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP.
Lávka sa nachádza v mestskom parku na rozhraní katastrálnych území mesta Prievidza
a mesta Bojnice. Lávka nevyhovuje bezpečnej prevádzke, a preto je nutná jej rekonštrukcia.
Akcia bude spolufinancovaná vo výške 50 % mesto Prievidza a 50 % mesto Bojnice.
MsZ uzn. č. 473/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzatvorenie Zmluvy o spolupráci
medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice „Rekonštrukcia oceľovej lávky cez rieku Nitra“.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
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K bodu 6)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 148/2013 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza predložil
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
Novela zákona o cestnej premávke priniesla aj zmenu v zákone č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách.
Doplnila sa povinnosť obcí určiť vo VZN spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,
ako aj povinnosť určiť vo VZN spôsob výberu úhrady za dočasné parkovanie motorových
vozidiel.
Spoločnosť UNIPA, s. r. o., pripomienkovala v prílohe č. 2 v časti Ostatné nutnosť doplnenia
poslednej vety o text „pri strate“. Veta po doplnení textu bude znieť „manipulačný poplatok
za vydanie rezidentskej karty pri strate je 3,50 €.“
MsZ uznesením č. 474/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Prievidza č. 148/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Prievidza s pripomienkou: v prílohe č. 2 v časti Ostatné sa za
text „rezidentskej karty“ dopĺňa text „pri strate“.
Hlasovanie: 23 poslancov za, 4 sa zdržali.
K bodu 7)
Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 134/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložila
Ing. Ľudmila Richterová, vedúca oddelenia daní a poplatkov.
Na základe predpokladaného zníženia nákladov na zabezpečenie činnosti nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pre rok 2014 sa znižuje paušálna
sadzba poplatku z 0,080 € na 0,0735 €. Na základe tohto sa doteraz platný ročný poplatok
zníži zo sumy 29,20 € na sumu 26,82 €, čo je zníženie o 8,15 %. Pri prepočte sadzby
poplatku sa vychádzalo z nákladov vo výške 1 498 411 €. Táto suma však nezahŕňa
náklady na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (výnimku umožňuje zákon o
odpadoch).
Zo strany fyzických a právnických osôb neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky.
Poslanec Peter Petriska uviedol, že ho teší zníženie poplatku za komunálny odpad, avšak
dodal, že spol. TEZAS, s.r.o., je spoločnosť so sídlom v Prievidzi a to znamená, že spol.
mala registrované autá v meste Prievidza, platila tu cestnú daň a taktiež platila mestu za
prenájom areálu na Garážovej ulici. Primátorka mesta odpovedala, že cestná daň nie je
príjmom mesta a na areál na Garážovej ulici bude uzatvorená nájomná zmluva.
Spoločnosť TEZAS, s.r.o., sa do súťaže na poskytovateľa služieb v oblasti komunálneho
odpadu neprihlásila. Primátorka mesta konštatovala, že keby sa spoločnosť TEZAS, s.r.o.,
do súťaže prihlásila so súčasnými cenami, skončila by štvrtá. Michal Dobiaš hovoril o tom,
že do novej zmluvy s víťazom súťaže spol. T+T, a. s., je potrebné doplniť text o vrátení
príjmu za separovaný odpad. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že táto povinnosť je v zmluve
uvedená v čl. 8.2.5.
Ing. Richard Takáč sa pýtal, kto je vlastníkom areálu na Garážovej ulici č.1. Primátorka
mesta uviedla, že vlastníkom je mesto Prievidza s tým, že areál má v správe SMMP, s.r.o.
MsZ uznesením č. 475/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo
Doplnok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal.
K bodu 8)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 146/2013 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy
a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2014 predložila
Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.

4

Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve mesto určuje výšku dotácie formou VZN na príslušný kalendárny rok. Dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane z príjmov.
MsZ uzn. č. 476/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Prievidza č. 146/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka
základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území
mesta Prievidza pre rok 2014.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 9)
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2014 a roky 2015 a 2016
predložil Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.
Príjmy a výdavky na roky 2014, 2015 a 2016 sú navrhované vo výške 1 494 700 €.
Plán rozpočtu na roky 2015 a 2016 nie je záväzný.
MsZ uzn. č. 477/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Viacročný rozpočet Zariadenia
pre seniorov Prievidza na rok 2014 a roky 2015 a 2016, pričom údaje za roky 2015 a 2016
nie sú záväzné.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal.
K bodu 10)
Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na
roky 2015 a 2016 predložila Mgr. Petra Štefániková, riaditeľka KaSS v Prievidzi.
Bilancia rozpočtu KaSS na rok 2014 t.j. príjmy a výdavky sú vo výške 580 101 €.
Mgr. Petra Štefániková v krátkosti informovala o zámeroch v roku 2014.
MsZ uzn. č. 478/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo viacročný rozpočet Kultúrneho
a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na roky 2015 a 2016, pričom údaje pre
roky 2015 a 2016 nie ú záväzné.
Hlasovanie: 26 poslancov za, 1 sa zdržal.
K bodu 11)
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
predložil Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru.
Ing. Marián Bielický uviedol, že pri príprave návrhu rozpočtu sa vychádzalo z platnej
legislatívy a z dostupných informácií Ministerstva financií SR, ZMOSU a pod.
Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný – navrhované príjmy a výdavky v roku 2014 sú vo
výške 26 966 515 €. Vedúci ekonomického odboru informoval o jednotlivých položkách na
strane príjmov a výdavkov. Medzi výdavkami spomenul napr. 2 % valorizáciu platov pre
školstvo, 2 % valorizáciu platov pre zamestnancov v administratívne, realizáciu chodníka
Necpaly – Kopanice, obnovu dlažby na Ul. Š. Moyzesa, Ul. G. Švéniho, investície do
objektov materských škôl, rozšírenie cintorína, vybudovanie nových centrálnych ihrísk
a pod.
Ing. Marián Bielický informoval o pripomienkach z komisií. Komisia dopravy, výstavby,
územného plánu a ŽP odporučila vyčleniť finančné prostriedky na elektronický passport
miestnych komunikácií. Komisia mládeže a voľnočasových aktivít navrhovala
v programovom rozpočte na rok 2014 sumu 6 000 € na činnosť komisie mládeže
a voľnočasových aktivít. Komisia športu navrhovala do investičnej časti rozpočtu zaradiť
rekonštrukciu osvetlenia, príp. iné nutné práce v City aréne Prievidza, prípadne na zimnom
štadióne, či ľahkoatletickom štadióne pri ZŠ S. Chalupku I. Komisia školstva a kultúry žiadala
o zaradenie požiadaviek do rozpočtu počas roku 2014, pokiaľ sa nezohľadnia v prvom
návrhu, ide o požiadavky - dotácia pre Žilinskú univerzitu 3 000 €, dotácia pre DFS Malý
Vtáčnik 2000 €, ošatenie speváckych skupín pri DC a ZO SZZP 7000 €, klavír pre KaSS
7 000 €, dofinancovanie príspevku na ošatenie a úpravu zovňajšku 2500 €.
Na pracovnom stretnutí poslancov k plánu rozpočtu na rok 2014 a ďalšie roky vzišli ďalšie
pripomienky resp. požiadavky. Poslanec MUDr. Jaroslav Cigaňák na tomto stretnutí žiadal
zaradenie 10 tis. € na rekonštrukciu futbalového štadióna a táto požiadavka bola odporučená
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aj MsR. Michal Dobiaš požadoval zníženie položky – rekonštrukcia Námestia slobody
a žiadal vyčlenenie finančných prostriedkov na vybudovanie cesty na Ul. I. Vysočana.
MsR odporučila do rozpočtu zaradiť vybudovanie odstavných plôch na Malookružnej ul., Ul.
Rudnaya, Ul. J. Palárika a Ul. M. Rázusa. MsR odporučila zníženie položky Propagácia
a marketing o 6 000 €.
Ing. Marián Bielický uviedol, že na rokovaní MsR predložil poslanec Marcel Dobrovodský
podnet na zakúpenie inlajnovej plochy na zimný štadión (náklady približne 24 tis. €).
V prípade inštalácie takejto plochy môže byť zimný štadión využívaný celoročne. Táto
požiadavka bude zaradená do návrhu I. úpravy rozpočtu v roku 2014.
Poslankyňa PaedDr. E. Porubcová sa pýtala na podporu basketbalového a volejbalového
klubu. JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, že mesto vytvára podmienky
pre šport a v oblasti športu podporuje mládež v takej výške, ako si to v súčasnosti môže
dovoliť. Na otázku PaedDr. E. Porubcovej ohľadom rekonštrukcie turistickej ubytovne pri
CVČ uviedla, že mesto sleduje výzvy a v prípade vyhlásenia sa do výzvy isto zapojí.
Poslanec Mgr. Ľubomír Vida navrhol poskytnúť finančný príspevok vo výške 10 tis.€ pre
basketbalový a volejbalový klub. Ďalej hovoril o potrebe budovania cyklistických trás.
Primátorka mesta dodala, že budovanie cyklotrás v meste je dlhodobým zámerom mesta.
Július Urík poznamenal, že v meste Prievidza je približne 80 druhov športu. Ďalej uviedol, že
poskytovaním dotácií pre športové kluby by sa mala zaoberať komisia športu. S vyjadrením
súhlasil aj poslanec Mgr. Pavel Takáč, ktorý dodal, že čiastka 10 tis. € bude pre
basketbalový a volejbalový klub skôr symbolická čiastka, ktorá by možno viac pomohla
menším klubom. Ďalej uviedol, že on osobne sa skôr prikláňa k podpore mládežníckeho
športu. Helena Dadíková na záver dodala, že v zmysle zákona o obecnom zriadení mesto
má vytvárať podmienky pre šport a túto povinnosť si plní. Všetky mestské športoviská sú
zabezpečené, do prevádzky jednotlivých športovísk mesto ročne dáva 750 tis. €.
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila stanovisko k prijatiu
návratných zdrojov financovania vo výške 990 tis. € a k návrhu programového rozpočtu
mesta Prievidza na rok 2014. V zmysle platnej legislatívy môže mesto na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania za súčasného plnenia dvoch podmienok, ktorými sú:
celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady
výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka. Po zohľadnení splatenia istín za mesiac december 2013 vo výške 79 775,40 € bude
zostatok nesplatených istín úverov k 31. 12. 2013 predstavovať čiastku 4 624 949,46 €
a pôžičky od HBP, a. s., Prievidza vo výške 2 100 000,00 €. Celková suma dlhu mesta
Prievidza tak prijatím navrhovaného úveru dosiahne k 31. 12. 2013 výšku 7 714 949,46 €.
Podľa záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2012 dosiahli skutočné bežné príjmy mesta
za predchádzajúci rok celkovú výšku 22 423 628,00 €. Celková suma dlhu mesta Prievidza
ku koncu roka 2013 by dosiahla výšku 34,41 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma ročných splátok dosiahne 4,79 % skutočných
bežných príjmov dosiahnutých za rozpočtový rok 2012. Tým je dodržaná podmienka na
prijatie návratných zdrojov financovania.
Hlavná kontrolórka predložila odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu mesta
Prievidza na rok 2014 a rok 2015, 2016. Ing. Henrieta Gebrlínová konštatovala, že návrh
programového rozpočtu bol vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh bol verejne
sprístupnený dňa 19. 11. 2013 – zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke
mesta. Hlavná kontrolórka mesta odporučila MsZ schváliť predložený návrh programového
rozpočtu na rok 2014 a na roky 2015 a 2016.
MsZ uzn. č. 479/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo programový rozpočet mesta na
rok 2014 a na roky 2015 a 2016,
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použitie peňažných fondov mesta v roku 2014 na splátky istín úverov z fondu rozvoja
bývania vo výške 325 067 € a z fondu rozvoja mesta vo výške 400 000 €; prijatie úverových
zdrojov vo výške 990 000 € do rozpočtu mesta v roku 2014, ktoré budú použité na
financovanie investičných akcií mesta schválených v
rozpočte v roku 2014;
MsZ
splnomocnilo primátorku mesta rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach
poskytnutia úverových zdrojov vo výške 990 000 € do rozpočtu mesta Prievidza v roku
2014.
Hlasovanie: 22 poslancov za, 3 proti, 3 sa zdržali.
K bodu 13)
Majetkoprávne veci predložila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
Ľubica Burešová informovala o
návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na kúpu
nehnuteľností – bytového domu a s tým súvisiacej vybavenosti (komunikácia, chodníky,
odstavné plochy, prípojky, verejné osvetlenie a pod.) od predávajúceho TO-MY-STAV, s. r.
o., Kanianka. Súčasťou návrhu bola aj informácia o podmienkach žiadosti o poskytnutie
dotácie a podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení neskorších predpisov.
Navrhovaný spôsob financovania kúpy bytového domu je podpora zo ŠFRB vo výške 60 % 631.582,20 € a dotácia z MDVaRR SR vo výške 40% - 421.054,80 €, spôsob financovania
technickej vybavenosti: dotácia 55 848,00 € a vlastné zdroje 36 225,86 €.
Poslanec Michal Dobiaš pripomienkoval v čl. VII. Odstúpenie od zmluvy. Navrhol, aby text:
„kupujúci môže odstúpiť“ bol nahradený textom: „kupujúci odstúpi“. Primátorka predmetný
návrh podporila a ten bol zakomponovaný do návrhu uznesenia.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 480/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 12)
„Diskusia pre obyvateľov“
V rámci diskusie pre obyvateľov vystúpila pani Jana Sýkorová, štatutárna zástupkyňa
OZ Slniečko, ktorá poďakovala mestu Prievidza v mene mamičiek navštevujúcich toto
združenie za podporu a pomoc. Jana Sýkorová ďalej uviedla, že od 1. 11. 2013 sa OZ
Slniečko stalo regionálnym strediskom pre materské centrá v Trenčianskom kraji.
K bodu 13)
Mestské zastupiteľstvo pokračovalo v prerokovávaní bodu „Majetkoprávne veci“.
K žiadosti Petra Mokrého a Kataríny Mokrej, spoločný trvalý pobyt Prievidza, Poľná ul.
č. 483/22, o kúpu nehnuteľností – časti pozemkov v k. ú. Prievidza, z parcely č. 6282/2,
parc.č. 6282/3, parc. č. 6277/3 a parc. č. 6277/4, pozemky spolu s výmerou približne 400 m²,
na účel zriadenia záhrady a skladu na palivové drevo, prijalo MsZ uzn. č. 481/13, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 20 proti, 4 sa zdržali.
Uznesením č. 482/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti –
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela CKN č.370/84, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
20 m², odčleneného Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely CKN č. 370/20, pre
Roberta Webera, trvalý pobyt Prievidza, Ulica F. Madvu 331/10, za cenu 29,27 €/m², na účel
postavenia garáže, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, že
mesto sa zaviazalo vlastníkom nehnuteľností dotknutých budúcou výstavbou komunikácie
I/64, medzi ktorými bol aj žiadateľ Robert Weber, poskytnúť náhradné pozemky za rovnakú
jednotkovú cenu, akú dostali za výkup od Slovenskej správy ciest.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
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Uznesením č. 483/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo prevod nehnuteľnosti –
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela CKN č.370/85, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
21 m² v podiele 1/2, odčleneného Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely CKN č.
370/20, pre Annu Mládekovú, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica 187/29, za cenu
29,27 €/m², na účel postavenia garáže, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného
zreteľa odôvodnený tým, že mesto sa zaviazalo vlastníkom nehnuteľností dotknutých
budúcou výstavbou komunikácie I/64, medzi ktorými bola aj žiadateľka Anna Mládeková,
poskytnúť náhradné pozemky za rovnakú jednotkovú cenu, akú dostali za výkup od
Slovenskej správy ciest.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Uznesením č. 484/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo prevod nehnuteľnosti –
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela CKN č.370/85, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
21 m² v podiele 1/2, odčleneného Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely CKN č.
370/20, pre Valentína Kyjaciho, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica 187/29, za cenu
29,27 €/m², na účel postavenia garáže, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, odôvodnený tým, že mesto sa zaviazalo vlastníkom nehnuteľností dotknutých
budúcou výstavbou komunikácie I/64, medzi ktorými bol aj žiadateľ Valentín Kyjaci,
poskytnúť náhradné pozemky za rovnakú jednotkovú cenu, akú dostali za výkup od
Slovenskej správy ciest.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
Mgr. Ervín Zeleník a manželka Mária Zeleníková, bytom Prievidza, Ul. A. Bednára 712/3,
požiadali o kúpu pozemku v k.ú. Prievidza, na parcele č. 4815/1 vo výmere 88 m², ktorá sa
nachádza pri rodinnom dome na Ul. J. Červeňa 48, Prievidza podľa Geometrického plánu č.
123/2013 zo dňa 24.7.2013. Zámer na prevod – predaj žiadaných nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza na bol zverejnený dňa 22.11.2013 na úradnej tabuli mesta.
MsZ uznesením č. 485/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predaj nehnuteľnosti v k.
ú. Prievidza, časť pozemku parcela č. 4815/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 88 m²
podľa zamerania Geometrického plánu č. 123/2013 zo dňa 24.7.2013 pre Mgr. Ervína
Zeleníka a manželku Máriu Zeleníkovú, bytom Prievidza, Ul. A. Bednára 712/3, za cenu
20,00 €/m2, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Ing. Ladislav Beer, trvalý pobyt Lány 1417/52, Bojnice, požiadal o kúpu pozemkov v k. ú.
Prievidza, parcela č. 4856/1, ostatné plochy s výmerou 1112 m², parcela č. 4856/14,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1497 m², parcela č. 4856/20, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 2394 m², parcela č. 4856/23, orná pôda s výmerou 119 m², parcela č.
4856/31, orná pôda s výmerou 125 m², parcela č. 4856/33, orná pôda s výmerou 170 m² a
parcela č. 4856/42, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², spolu s výmerou 5426 m²,
z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemky okrajové, geometricky neucelené,
nevyužívané, priamo susediace s pozemkami v spoluvlastníctve žiadateľa. Ľubice Burešová
informovala o vypracovanom o Geometrickom pláne č. 388/2013 vypracovanom spol.
Geoslužba Prievidza, s.r.o., a uviedla, že pozemky parcela č. 4856/1, 4856/14, 4856/33
a 4856/42 nie sú vo vlastníctve mesta Prievidza.
MsZ uznesením č. 486/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta predať
pozemky parcela CKN č. 4856/23 diel 1, ostatné plochy s výmerou 119 m², na ktorý list
vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 5060/26,
parcela CKN č. 4856/49 diel 2, ostatné plochy s výmerou 233 m², na ktorý list vlastníctva nie
je založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 5060/26, parcela CKN č.
4856/48 diel 6, orná pôda s výmerou 413 m², odčlenený GP č. 388/2013 z pozemku parcela
EKN č. 2112, za cenu 75,00 €/m² a pozemok parcela CKN č. 4856/31 diel 5, zastavané
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plochy a nádvoria s výmerou 125 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP
č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 4870, za cenu 150,00 €/m² , spôsobom ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé
k pozemkom v spoluvlastníctve žiadateľa, pre Ing. Ladislava Beera, trvalý pobyt Bojnice,
Lány 1417/52.
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 proti, 5 sa zdržali.
Na základe návrhu mestskej rady na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 4856/20 v rozsahu výmery 2161
m², MsZ uznesením č. 487/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta
Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 4856/20 diel 3,
ostatné plochy s výmerou 83 m² a parcela CKN č. 4856/20 diel 4, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 2078 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 388/2013 z pozemkov
parcela EKN č. 4870 a parcela EKN č. 5060/26, formou obchodnej verejnej súťaže
s podmienkami: 1. účel využitia: podnikateľské účely, 2. kúpna cena: minimálne vo výške
150,00 €/m2, 3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ
obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 proti, 5 sa zdržali.
Spoločnosť Z-PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Vl. Clementisa 63A,
požiadala
o zmenu účelu užívania budúcej stavby ako „polyfunkčný objekt“. Spoločnosť nehnuteľnosti
– pozemky s výmerou 591 m2, na ktorých sa bude budúca stavba nachádzať, 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.
Poslanec Ing. Roman Gonda sa pýtal, či v prípade zrušenia predkupného práva nemôže
dôjsť k situácii, že spoločnosť si vybuduje cestu mimo plánovanej trasy.
Mgr. Edita Mrázová vylúčila takúto možnosť s tým, že súhlas na vybudovanie inej trasy ako
je plánovaná odbor nepovolí. Michal Dobiaš podporil zrušenie predkupného práva a uviedol,
že investor chce na výstavbu použiť aj cudzie zdroje, a preto žiada zrušiť predkupné právo
mesta. Mgr. Edita Mrázová dodala, že investor má povolenú len vnútroareálovú cestu
a bude smerovaný na riešenie komunikácie v zmysle územného plánu.
MsZ uznesením č. 488/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzatvorenie Dodatku č. 2
ku Kúpnej zmluve č. 57/2004 uzavretej dňa 15.07.2005 medzi mestom Prievidza ako
predávajúcim a spoločnosťou Z-PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Vl. Clementisa
63A ako kupujúcim, v ktorom: Čl. III. Účel prevodu znie: Nehnuteľnosti podľa článku
II. tejto zmluvy sa prevádzajú na účel vybudovania skladu, polyfunkčného objektu
bez výrobnej činnosti a bytovej výstavby s podmienkou predaja mestu Prievidza - pozemok
v k. ú. Prievidza, časť z parc. č. 5400/38 s výmerou približne 20 m2, na rozšírenie budúcej
prístupovej komunikácie, a to za rovnakú cenu ako pozemok nadobudla spoločnosť Kúpnou
zmluvou č. 57/2004.
Hlasovanie: 20 poslancov za, 4 sa zdržali.
MsZ uzn. č. 489/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zrušenie predkupného práva na
pozemky k. ú. Prievidza: parcela č. 5400/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 505
m2, parcela č. 5402/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
3 m2, parcela č. 5402/5,
2
zastavané plochy a nádvoria s výmerou
83 m , pre spoločnosť Z - PLUS, s. r. o., so
sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A s tým, že na Katastrálny odbor
Okresného úradu v Prievidzi bude súčasne predložená kúpna zmluva na predaj časti
pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parc. č. 5400/38, podľa skutočného zamerania
geometrickým plánom, na rozšírenie budúcej prístupovej komunikácie (kupujúci mesto
Prievidza) a návrh na zrušenie predkupného práva.
Hlasovanie: 13 poslancov za, 3 proti, 7 sa zdržalo.
Poslanci rokovali o návrhu na prenechanie majetku mesta, pozemkov, stavieb a hnuteľného
majetku v areáloch cintorínov v k.ú. Prievidza, k.ú. Veľká Lehôtka, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú.
9

Hradec do nájmu spoločnosti UNIPA, spol. s.r.o. Prievidza (od 01.01. 2014 zmena
obchodného mena na Technické služby mesta Prievidza s.r.o., v skratke TSMPD s.r.o.) na
účel zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených.
Dňa 20.11. 2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer mesta prenajať
predmetné nehnuteľnosti do nájmu spoločnosti UNIPA, spol. s.r.o. Prievidza.
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 490/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť
UNIPA, spol. s.r.o., Prievidza (od 01.01. 2014 spoločnosti Technické služby mesta Prievidza
s.r.o., v skratke TSMPD s.r.o. ) nájom majetku mesta, pozemkov, stavieb hnuteľného
majetku (areály cintorínov) na účel zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva
a ostatných činností s tým spojených, 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, vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v platnom znení, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm.
f) citovaného zákona patrí aj prevádzkovanie a údržba mestských cintorínov, za podmienok
– nájomného vo výške 1,00 €/rok na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou.
Hlasovanie: 24 poslancov za, 1 sa zdržal.
Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, požiadala o nájom
nehnuteľností v k.ú. Prievidza – spevnené parkovacie plochy na účel zväčšenia parkovacej
kapacity pre rezidentov a návštevníkov CMPZ o ďalších 8 parkovacích miest (114, 40 m²) na
Dlhej ulici, v zmysle prílohy. Dňa 22.11.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza
zverejnený zámer mesta Prievidza prenajať predmetnú nehnuteľnosť spol. UNIPA, spol.
s r.o.
MsZ uzn. č. 491/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila nájom nehnuteľnosti v k.ú.
Prievidza – spevnené parkovacie plochy vo výmere 114,40 m² na Dlhej ul. , pre UNIPA,
spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, na účel zväčšenia parkovacej kapacity
pre rezidentov a návštevníkov CMPZ o 8 parkovacích miest 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, za podmienok: nájomného vo výške 76,48 €/rok, na dobu
neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou.
Hlasovanie: 24 poslancov za, 1 sa zdržal.
Marián Bielik, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Š. Králika 28/3, požiadal o nájom nehnuteľnosti –
časť pozemku v k.ú. Prievidza, parcela č. 910, vo výmere 4m², na účel úpravy vzťahu
k pozemku pod drobnou stavbou. Dňa 22.11.2013 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený
zámer mesta Prievidza prenajať predmetnú nehnuteľnosť pre Mariána Bielika, trvalý pobyt
Prievidza, Ul. Š. Králika 28/3.
MsZ uzn. č. 492/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza – časť pozemku parcela č. 910, vo výmere 4m², pre Mariána Bielika, trvalý pobyt
Prievidza, Ul. Š. Králika 28/3, na účel úpravy vzťahu k pozemku pod drobnou stavbou,
spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako spôsob hodný osobitného zreteľa, keďže predmet nájmu je
zastavaný stavbou v užívaní žiadateľa, ktorá slúži ako sklad pre bicykle, za podmienok:
nájomného vo výške 5,00 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Jana Letavayová, miesto podnikania Kanianka, Stará cesta 31/42, požiadala o zrušenie
Nájomnej zmluvy č. 14/2013, ktorej predmetom bola nehnuteľnosť – časť pozemku parcela č.
5066/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m², nachádzajúca sa na Ulici I.
Bukovčana v Prievidzi, ku dňu 15.12.2013 z dôvodu nerealizovania podnikateľského zámeru
– umiestnenia novinového stánku.
MsZ uzn. č. 493/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo ukončenie nájomného vzťahu
s Janou Letavayovou, miesto podnikania Kanianka, Stará cesta 31/42, ku dňu 15.12.2013.
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Hlasovanie: 23 poslancov za.
K bodu 14)
„Rôzne“
Mgr. Miroslav Procháska, konateľ spol. UNIPA, s. r. o., predložil informatívnu správu
o zmene názvu spoločnosti UNIPA, s. r. o., na Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Za posledné tri roky došlo k podstatnému nárastu činností, ktoré spoločnosť UNIPA, s. r. o.,
vykonáva pre mesto a jeho obyvateľov. S týmito zmenami už nekorešponduje názov
spoločnosti, ktorý nevyjadruje dostatočne jej úlohy a poslanie. Nový názov spoločnosti bol
schválený valným zhromaždením dňa 14. 5. 2013 s účinnosťou od 1. 1. 2014. Zmena názvu
sa nedotkne právnej formy, záväzkov, pohľadávok, obchodných ani pracovnoprávnych
vzťahov.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 494/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Informáciu o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov predložil
Mgr. Ivan Benca, projektový manažér.
Zámerom projektu "História v pohybe" je prezentácia histórie Mesta Prievidza atraktívnou a
prístupnou formou obyvateľom a návštevníkom mesta. Cieľom projektu je rozvíjanie živej
miestnej kultúry prostredníctvom umeleckých, dramatických i tanečných predstavení, ktoré
budú tvorivým spôsobom interpretovať zaujímavé momenty z histórie mesta a jeho okolia.
Dramatické predstavenia sme časovo rozvrhli do troch dní počas trvania Mestských dní,
počas ktorých bude sprevádzanie opakované každý večer niekoľkokrát s myšlienkou
vytvorenia tradície a opakovania v budúcnosti.
MsZ uznesením č. 495/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Seniorart III“ a kofinancovanie projektu vo výške 60 € t.j. 3 % z celkových
výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
Cieľom projektu „Tradičné umenie regiónu“ je prezentovať, oživovať a popularizovať
pôvodné ľudové remeslá a tradície pre deti základných škôl, stredoškolákov a širokú
verejnosť spojené s možnosťou vyskúšania si jednotlivých techník. Našim zámerom je
vytvoriť raz za polroka rozmanité podujatie s pestrou ponukou umeleckých remesiel. Projekt
je pokračovaním úspešného prvého a druhého ročníka, ktoré sme zrealizovali v roku 2012 a
2013.
MsZ uznesením č. 496/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Tradičné umenie regiónu“ a kofinancovanie projektu vo výške 60 € t.j. 3,4 %
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 25 poslancov za.

Projekt s názvom: „Farby a čiary života“ je smerovaný na podporu kreativity seniorov
prostredníctvom aktívnych kontaktov s výtvarným umením nielen ako predmetom vnímania
ale i realizáciou cyklu tvorivých dielní, v rámci ktorých bude mať cieľová skupina seniorov
možnosť vlastnej tvorivej sebarealizácie.
MsZ uznesením č. 497/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Farby a čiary života“ a kofinancovanie projektu vo výške 70 € t.j. 3,3 %
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
Zámerom projektu NightART - večerov s umením je na jednej strane podpora a prezentácia
súčasnej amatérskej autorskej tvorby umelcov z regiónu hornej Nitry a na strane druhej
komunikovanie a sprístupňovanie súčasnej tvorby týchto autorov mladým ľuďom obyvateľom nášho regiónu, druhotne ďalej dospelým a seniorom. Zámer projektu zohľadňuje
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akútnu potrebu podpory umelcov, ktorí vyvíjajú umelecké aktivity v rôznych oblastiach, či už
literárneho, dramatického, hudobného a iného umenia. Cieľom projektu je prostredníctvom
realizácie šiestich multižánrových večerov - NightART-ov - inovatívnou a atraktívnou formou
predstaviť súčasnú amatérsku tvorbu mladým ľuďom, vytvoriť priestor na obojsmernú
konfrontáciu amatérskych umelcov a divákov, podnietiť diskusiu či výmenu názorov. Projekt
sa bude realizovať na Námestí slobody počas letných mesiacov.
MsZ uznesením č. 498/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Night ART – večery s umením II.“ a kofinancovanie projektu vo výške 90 € t.j.
3,1 % z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
Projekt „Na prievidzskom rínku“ tvorivým spôsobom rozvíja živú miestnu kultúru, konkrétne
nadviazaním na históriu tradičných jarmokov v Prievidzi, spojenú s evokovaním ich
historického koloritu. Počas tradičných hodových slávností, konaných v auguste budú na
centrálnom prievidzskom námestí (Námestie slobody) rozmiestnené „šiatre“ s remeselnými
výrobkami osobitne tých druhov, ktoré nadväzujú na najrozšírenejšie remeslá a cechy v
minulosti. K podujatiu bude vydaný i sprievodný materiál - katalóg, ktorý bude prezentovať
remeselníkov a ľudových umelcov mesta Prievidza.
MsZ uznesením č. 499/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Na prievidzskom rínku“ a kofinancovanie projektu vo výške 70 € t.j. 3,1 %
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
Zámerom projektu „Letná čitáreň“ je poskytnúť deťom a mládeži atraktívnu formu trávenia
voľného času počas letných prázdnin formou čitárne pod holým nebom s dôrazom na ich
výchovno-vzdelávací a kultúrno-spoločenský rozmer.
Cieľom projektu je prostredníctvom zriadenia Letnej čitárne v atraktívnom prostredí Námestia
slobody, sprístupniť čitateľom mnohé cenné diela zo slovenskej a svetovej literatúry.
MsZ uznesením č. 500/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Letná čitáreň“ a kofinancovanie projektu vo výške 80 € t.j. 2,8 % z celkových
výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 26 poslancov za.

Zámerom projektu „História v pohybe“ je prezentácia histórie Mesta Prievidza atraktívnou a
prístupnou formou obyvateľom a návštevníkom mesta. Cieľom projektu je rozvíjanie živej
miestnej kultúry prostredníctvom umeleckých, dramatických i tanečných predstavení, ktoré
budú tvorivým spôsobom interpretovať zaujímavé momenty z histórie mesta a jeho okolia.
Dramatické predstavenia sme časovo rozvrhli do troch dní počas trvania Mestských dní,
počas ktorých bude sprevádzanie opakované každý večer niekoľkokrát s myšlienkou
vytvorenia tradície a opakovania v budúcnosti.
MsZ uzn. č. 501/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu s názvom:
„História v pohybe“ a kofinancovanie projektu vo výške 100 € t.j. 3,4 % z celkových
výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Cieľom projektu „Infopanely o meste Prievidza“ je revitalizovať mestské výlepné plochy – ich
rekonštrukcia, obnova a obohatenie o historický obsah. V súčasnosti je využívaná jedna
strana výlepných plôch na lepenie plagátov. Druhú by sme chceli využiť na tlmočenie histórie
a zaujímavostí z mesta Prievidza prostredníctvom vytvorenia odolnej informačnej potlače,
ktorá sa umiestni na nevyužívanú stranu. Súčasťou tohto projektu bude aj sanovanie týchto
plôch – ich náter, doplnenie chýbajúcich častí a podobne.
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MsZ uzn. č. 502/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu s názvom:
„Infopanely o meste Prievidza“ a kofinancovanie projektu vo výške 150 € t.j. 3,2 %
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 26 poslancov za.

Helena Dadíková, poslankyňa MsZ, predložila návrh na zmenu v zložení komisie MsZ na
prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra
mesta zriadenej podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
Helena Dadíková uviedla, že komisia dospela k názoru, že zloženie komisie nie je v súlade
so zákonom č. 9/2010 Z. z., pretože členmi sú aj osoby, ktoré sú funkčne podriadené
štatutárovi. MsR odporučila odvolať členov komisie – neposlanca Jána Dobrovodského
a zamestnancov mesta JUDr. Evu Bogdanovú a MVDr. Norberta Turanoviča a zvoliť ako
ďalšieho člena poslanca Marcela Dobrovodského.
MsZ uzn. č. 503/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odvolalo z komisie MsZ na prešetrenie
sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
zriadenej podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach neposlanca Jána Dobrovodského
a zamestnancov mesta JUDr. Evu Bogdanovú a MVDr. Norberta Turanoviča a zvolilo
Marcela Dobrovodského, poslanca MsZ, za člena komisie MsZ na prešetrenie sťažností proti
činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta zriadenej podľa zákona
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predložila informáciu o termínoch
zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2014. Rokovania MsZ sa uskutočnia spravidla
posledný utorok v mesiaci.
MsZ uznesením č. 504/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o termínoch zasadnutí orgánov mesta v I. polroku 2014.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
PaedDr. Eleonóra Porubcová podala poslanecký návrh na udelenie Ceny mesta
Prievidza plukovníkovi vo výslužbe Ing. Ivanovi Lančaričovi za propagáciu mesta Prievidza,
ku ktorému sa hrdo hlási, ale najmä za jeho neoceniteľnú službu mieru vo svete.
V krátkosti priblížila prítomným život a pôsobenie Ing. Ivana Lančariča.
Ing. Ivan Lančarič je prvým Slovákom, ktorý pôsobil v Organizácii na zákaz chemických
zbraní, ktorú v októbri 2013 ocenil Nórsky Nobelov výbor Nobelovou cenou za mier.
Plukovník Lančarič vyštudoval vojenskú akadémiu v Brne so špecializáciou na chémiu. 36
rokov je trvalým obyvateľom mesta Prievidza.
MsZ uzn. č. 505/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo udelenie Ceny mesta Prievidza
pre plukovníka vo výslužbe Ing. Ivana Lančariča za propagáciu mesta Prievidza, ku ktorému
sa hrdo hlási, ale najmä za jeho neoceniteľnú službu mieru vo svete.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 15)
„Interpelácie“
Michal Dobiaš poďakoval spol. UNIPA, s. r. o., za „darček“ v podobe osvetlených
kostolov. Primátorka mesta dodala, že každé moderné mesto by malo byť hrdé na svoje
dominanty. Michal Dobiaš sa pýtal na možnosť zriadenia verejného osvetlenia na židovskom
cintoríne a prípadné osvetlenie aj Mariánskeho kostola. Bc. Miroslav Procháska uviedol, že
v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov je možné zrealizovať aj osvetlenie Mariánskeho
kostola. Možnosť umiestnenia lampy verejného osvetlenia na židovský cintorín preverí.
PaedDr. Eleonóra Porubcová požiadala o zabezpečenie púšťania vianočných skladieb počas
vianočných sviatkov na cintorínoch. Ďalej hovorila o vstupe na parkovisko na Dlhej ulici
s konštatovaním, že pôvodný vstup bol vyhovujúcejší. Bc. Miroslav Procháska uviedol, že
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v zimnom období zaznamenali veľa kolízií pri pôvodnom vstupe a zároveň touto zmenou
získali 8 nových parkovacích miest.
Helena Dadíková v krátkosti informovala o vianočných akciách v meste Prievidza.
Július Urík požiadal, aby obyvatelia, ktorí si podávajú žiadosť na mesto, ku ktorej sa má
vyjadriť príslušný výbor, boli usmernení na zasadnutie výboru.
MVDr. Vladimír Petráš hovoril o nekvalite niektorých úsekov opravovaných ciest. Mgr. Edita
Mrázová uviedla, že mesto má dohodnuté stretnutie so zástupcami SPP, a. s., kde budú
hovoriť aj o stave ciest po rozkopávkach.
K bodu 16)
„Záver“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh
mestského zastupiteľstva. Zároveň pozvala prítomných na vianočné akcie organizované
mestom a slávnostné odovzdanie bytového domu na Gazdovskej ulici.
Primátorka mesta vyhlásila zasadnutie MsZ za ukončené.
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
MUDr. Marián Jakubis
overovateľ I.

.............................................
MUDr. Ján Šlapák
overovateľ II.

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

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, vedúca kanc. prednostu MsÚ
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