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

konaného dňa 9. 12. 2014 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 

 
Začiatok zasadnutia:    10.00 h 
Ukončenie zasadnutia:        12.45 h  
 
Prítomní:             24 poslancov MsZ  
                            – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnený: MUDr. Dušan Magdin  

Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   Ing. Štefan Škríp – predseda Mestskej volebnej komisie 

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. prim. a splnom. pre etiku a protokol 
JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru  
Mgr. Edita Mrázová  –  vedúcu odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP Mgr. 
Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a star. o občana  
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi 
Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS v Prievidzi 
Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS Prievidza 
–  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) novozvolených poslancov, osobitne 
privítala Ing. Štefana Škrípa, predsedu mestskej volebnej komisie, i  zúčastnených 
zamestnancov mesta a ďalších prítomných.  
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  24 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Nakoľko zvolané zastupiteľstvo bolo prvé vo volebnom období 2014 – 2018 zaznela štátna 
hymna. 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ PaedDr. Eleonóru 
Porubcovú a Helenu Dadíkovú. 
 
Primátorka mesta informovala prítomných o návrhu programu MsZ. 
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta 
3) Zloženie sľubu primátorky mesta Prievidza  
4) Zloženie sľubu poslancov MsZ v Prievidzi 
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5) Príhovor primátorky mesta 
6) Schválenie programu MsZ v Prievidzi 
7) Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 
8) Oznámenie o poverení zástupcu primátorky mesta 
9) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ  v zmysle 

§ 12  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 
10) Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 
11) Zriadenie poradných orgánov MsZ  a primátora mesta, voľba ich predsedov a členov 
12) Zriadenie komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba jej členov 
13) Zriadenie komisie MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora 

mesta a hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
a voľba jej členov 

14) Poverenie do funkcie sobášiacich a ostatnej občianskej obradnosti 
15) Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl 
16) Návrh na doplnenie členov Výborov volebných obvodov č. V, VI a VII z radov 

neposlancov a schválenie zapisovateľov Výborov volebných obvodov č. I, II, III, IV 
17) Schválenie zástupcov mesta do organizácií založených a zriadených mestom Prievidza 
18) Schválenie platu primátorky mesta a odmeny zástupcu primátorky mesta 
19) Schválenie mesačnej odmeny hlavnej kontrolórky mesta 
20) Ponuka obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod obchodného podielu v spoločnosti 

Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.  
21) Informácia o termínoch rokovania MsZ v  I. polroku 2015 
22)    Z á v e r 

 
K bodu 2) 

 Ing. Štefan Škríp, predseda mestskej volebnej komisie, informoval o výsledkoch 
volieb do orgánov samosprávy mesta. Poblahoželal k volebnému úspechu JUDr. Kataríne 
Macháčkovej, novozvolenej primátorke mesta a tiež novozvoleným poslancom MsZ. 
 

K bodu 3,4) 
Po oboznámení s výsledkami volieb požiadal Ing. Štefan Škríp JUDr. Katarínu 

Macháčkovú o zloženie sľubu primátorky mesta.  
JUDr. Katarína Macháčková zložila v zmysle zákona o obecnom zriadení sľub primátora 
mesta.  
Po vykonaní aktu sľubu primátorky mesta vyzval Ing. Štefan Škríp poslankyňu Helenu 
Dadíkovú, aby slávnostne prečítala sľub poslanca MsZ. Poslanci boli v abecednom poradí 
postupne vyzývaní na vykonanie aktu sľubu. 
 

K bodu 5) 
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predniesla slávnostný príhovor 
smerujúci k práci a cieľom pre volebné obdobie 2014 – 2018. 
 

K bodu 6) 
 Po ukončení slávnostnej časti mestské zastupiteľstvo pokračovalo v rokovaní 
s pracovnou časťou. 
 
Primátorka mesta konštatovala, že rokovanie MsZ je naďalej rokovania a uznášania 
schopné, prítomných bolo 24 poslancov. Primátorka mesta konštatovala, že pracovné 
predsedníctvo bude pracovať v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 336/10 v zložení: 
zástupca primátorky mesta, hlavná kontrolórka mesta, prednosta MsÚ. 
 
JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že s návrhom programu boli oboznámení všetci 
prítomní v úvode rokovania.  K návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne návrhy 
ani pripomienky. 
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MsZ uznesením č. 479/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo program MsZ v Prievidzi 
na deň  09.12.2014.                                                                                                                    
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodu 7) 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej, mandátovej a volebnej 

komisie.  
MsZ uznesením č. 480/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo návrhovú komisiu v 
zložení: Katarína Čičmancová – predsedníčka, Bc. Viera Ďurčeková – členka, JUDr. Martin 
Lukačovič – člen.    
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 481/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo mandátovú  komisiu 
v zložení: Mgr. Ľubomír Vida – predseda, Mgr. Rudolf Fiamčík –  člen,  Ing. Peter Paulík – 
člen. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 

 
MsZ uzn. č. 482/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo volebnú komisiu v zložení: 
Katarína Vráblová – predsedníčka,  Mgr. Peter Krško  - člen,  Ing. Branislav Bucák – člen. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
Uznesením č. 486/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ skonštatovalo, že novozvolená 
primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková zložila zákonom predpísaný sľub primátora 
mesta a novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva. Prijatím poslaneckého mandátu novozvolenými 
poslancami zanikol mandát poslancov pre volebné obdobie rokov 2010 – 2014.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 

K bodu 8) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, informovala, že  v súlade s § 13b 

ods.1  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom znení poveruje zastupovaním 
na celé funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 poslanca JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. 
a v súlade s § 13b ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mu 
určuje  rozsah zastupovania v písomnom poverení. V zmysle § 13b ods. 2 zákona 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení je zástupca primátorky mesta členom mestskej 
rady. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 484/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 

K bodu 9) 
 Katarína Čičmancová, poslankyňa MsZ, podala návrh v zmysle zákona o obecnom 
zriadení na poverenie Heleny Dadíkovej, poslankyne MsZ,   zvolávaním a vedením 
zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3  tretia 
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení. 
Katarína Čičmancová v krátkosti informovala o znení predmetných paragrafoch.  
MsZ uzn. č. 485/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, poverilo Helenu Dadíkovú, poslankyňu 
MsZ,   zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 
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ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 

K bodu 10) 
Primátorka mesta predložila návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 9/2003 zo dňa 

03.01.2003, ktorým bola zriadená  9-členná mestská rada,   
MsZ uzn. č. 486/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo s účinnosťou od 9. 12. 2014 
uznesenie MsZ č. 9/2003 zo dňa 03.01.2003, ktorým bola zriadená  9-členná mestská rada.   
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 
Primátorka mesta predložila návrh na  zriadenie  7 - člennej mestskej  rady pre volebné 
obdobie 2014 - 2018 v zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení. 
MsZ uznesením č. 487/14,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zriadilo  7 - člennú mestskú radu 
pre volebné obdobie 2014 - 2018. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie mestskej rady: Katarína Čičmancová, Helena 
Dadíková, JUDr. Martin Lukačovič, MUDr. Dušan Magdin, Ing. Jozef Polerecký, Július Urík.  
Siedmym členom je v zmysle § 13 ods. 2 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení zástupca primátorky mesta. 
Primátorka mesta uviedla, že v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi sa voľba 
členov MsR vykoná tajným hlasovaním. Požiadala Katarínu Vráblovú, predsedníčku volebnej 
komisie a členov volebnej komisie, aby informovali poslancov o priebehu tajných volieb. 
Katarína Vráblová informovala poslancov o priebehu tajných volieb. V rokovacej miestnosti 
boli vytvorené podmienky na nerušenú úpravu hlasovacích lístkov (umiestnenie plenty). 
Mandátová komisia oznámila počet prítomných poslancov. V rokovacej miestnosti bolo 
prítomných 24 poslancov. 
Jednotlivým poslancom boli rozdané hlasovacie lístky. Poslanci odovzdali upravené 
hlasovacie lístky do uzamknutej volebnej urny. Po vykonaní hlasovania sa volebná komisia 
odobrala do určeného priestoru, aby nerušene spočítali hlasovacie lístky.  
Po získaní výsledkov Katarína Vráblová, predsedníčka volebnej komisie, predložila správu 
volebnej komisie z tajných volieb členov Mestskej rady v Prievidzi. 
Na základe spočítaných hlasovacích lístkov boli dosiahnuté výsledky:  počet rozdaných, 
odovzdaných a platných hlasovacích lístkov bol 24. Počet  odovzdaných hlasovacích lístkov: 
za: 20, proti: 4.  
Tajným hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 488/14,ktorým MsZ zvolilo na základe 
výsledkov tajného hlasovania členov mestskej rady:  
Katarínu Čičmancovú, Helenu Dadíkovú, JUDr. Martina Lukačoviča,  MUDr. Dušana 
Magdina, Ing. Jozefa Polereckého, Júliusa Uríka  a siedmym členom je v zmysle § 13 ods. 2 
zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zástupca primátorky mesta.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 4 proti. 
 
Uznesením č. 489/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie výsledky tajného 
hlasovania – voľby členov mestskej rady, predložené Katarínou Vráblovou, predsedníčkou 
volebnej komisie.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
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K bodu 11) 
Primátorka mesta predložila návrh na zrušenie  7 stálych komisií MsZ, ktoré boli  

zriadené vo volebnom období 2010 – 2014. 
MsZ uzn. č. 490/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo 7 stálych komisií MsZ, ktoré boli  
zriadené vo volebnom období 2010 – 2014  a odvolalo všetkých členov (vrátane predsedov) 
a zapisovateľov komisií MsZ z volebného obdobia 2010 – 2014.    
Prezentácia: 24prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
MsZ na návrh primátorky mesta uznesením č. 491/14 schválilo zriadenie 5 stálych komisií 
MsZ s počtom členov:          
1.   komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít –              
      7-členná vrátane predsedu;          
2.  komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia – 11-členná vrátane  

predsedu;      
3.   komisia školstva a  kultúry  – 11-členná vrátane predsedu; 
4.   komisia starostlivosti o  obyvateľov –  9-členná vrátane predsedu;  
5.   komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít – 11-členná vrátane predsedu. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie piatich stálych komisií MsZ. 
MsZ uznesením č. 492/14,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo: 
a) predsedu komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít: 
JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD.  
b) členov komisie finančnej majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít - 
z radov poslancov:  Katarínu Čičmancovú, Bc. Vieru Ďurčekovú, JUDr. Martina Lukačoviča,  
Júliusa Uríka, 
z radov neposlancov: Ing. Milana Simušiaka, Ing. Mariána Bielického, 
c)  zapisovateľku komisie:   Ing. Ingrid Vojtkovú. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 493/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo:  
a) predsedu komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia:  
Ing. Jozefa Polereckého, 
b) členov komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia: 
z radov poslancov:  Ing. Soňu Babiakovú, Ing. Romana Gondu, Ing. Ľuboša Jelačiča, Ing. 
Richarda Takáča,MVDr. Vladimíra Petráša; 
z radov neposlancov:  Ing. Romana Hlaváča, Ing. Zuzanu Lukáčovú, Mjr. Ing. Adriána Lišku,  
Ing. Petra Hupku, Juraja Ohradzanského;    
c) zapisovateľku:  Ing. Luciu Dujničovú.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 

 
MsZ uznesením č. 494/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo:   
a) predsedu komisie školstva a kultúry: Helenu Dadíkovú, 
b) členov komisie školstva a kultúry:  
z radov poslancov: Mgr. Petra Kršku, Ing. Petra Paulíka, PaedDr. Eleonóru Porubcovú,             
Mgr. Ľubomíra Vidu, Mgr. Zuzanu Vreckovú;  
z radov neposlancov:  Mgr. art. Antona Bakytu, Gabriela Čaudera, Mgr. Danu Hornú,       
Mgr. Ľudmilu Húskovú, Mgr. Vlastu Miklasovú,  
c) zapisovateľku:  Mgr. Oľgu Ďurčenkovú. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
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MsZ uznesením č. 495/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo: 
a) predsedu komisie starostlivosti o obyvateľov: MUDr. Petra Oulehleho, 
b) členov komisie starostlivosti o obyvateľov: 
 z radov poslancov: MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD., Michala Dobiaša, MVDr. Vladimíra 
Petráša, 
z radov neposlancov –  Mgr. Jozefa Búryho, Mgr. Ruženu Dlábikovú, MUDr. Helenu 
Valovičovú,MUDr. Zoru Škodovú,MUDr. Jána  Šlapáka,  
c)  zapisovateľku: Mgr. Janu Královú.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 496/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo:   
a)  predsedu komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít:  Ing. Branislava Bucáka, 
b)  členov komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít: 
z radov poslancov: MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD.,  Mgr. Rudolfa Fiamčíka, Ing. Ľuboša 
Jelačiča, Františka Kršku, Katarínu  Vráblovú, 
z radov neposlancov:    Jozefa Dadíka, Ing. Martina Drozda, Mgr. Janu Galanskú, Slavomíra 
Mjartana, Mgr. Alojza Vlčku, 
c) zapisovateľku  komisie: Renátu  Petrášovú. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
MsZ uznesením č. 497/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučilo primátorke mesta 
zotrvať na zriadení poradného orgánu primátorky mesta – masmediálnej rady a menovať 
nových členov pre volebné obdobie 2014 – 2018: 
predseda Mgr. Alojz Vlčko, členovia: Ing. Branislav Bucák, Gabriel Čauder, Mgr. Michal 
Ďureje, Mgr. Dana Horná, MVDr. Norbert Turanovič, Katarína  Vráblová,  - 
zapisovateľka: Mgr. Diana Dušeková. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
MsZ uznesením č. 498/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučilo primátorke mesta 
zotrvať na zriadení poradného orgánu primátorky mesta - bytovej rady  a menovať nových 
členov pre volebné obdobie 2014 – 2018: 
predseda: Helena Dadíková, členovia: Ing. Marián Bielický, Katarína Čičmancová  Mgr. 
Ružena Dlábiková,  JUDr. Róbert Pietrik, MVDr. Norbert Turanovič, Mgr Alojz Vlčko,     
- zapisovateľka: Eva Pipišková. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 499/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučilo primátorke mesta 
zotrvať na zriadení poradného orgánu primátorky mesta -  rady pre etiku  a menovať nových 
členov pre volebné obdobie 2014 - 2018: 
predseda:  Ing. Jozef Polerecký, 
členovia: Mgr. Veronika Ľahká, MUDr. Dušan Magdin, MVDr. Norbert Turanovič, Mgr. Vít 
Zajac. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 

K bodu 12) 
Na návrh primátorky mesta schválilo MsZ uznesením č. 500/14, ktoré tvorí prílohu 

k zápisnici, zloženie komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č.357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pre 
volebné obdobie 2014 – 2018: 
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Ing. Branislav Bucák – SIEŤ, Helena Dadíková – SIEŤ, František Krško – nezávislý,             
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – SIEŤ, PaedDr. Eleonóra Porubcová -  KDH, Július Urík – 
SIEŤ, Mgr. Ľubomír Vida – SMER – SD. 
Predmetným uznesením zároveň MsZ odvolalo s účinnosťou od 9. 12. 2014 doterajších 
členov komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.  o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
MsZ na návrh primátorky mesta uznesením č. 501/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo 
Helenu Dadíkovú za predsedníčku  komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení 
pre volebné obdobie 2014 - 2018. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za, 2 sa zdržali 
 

K bodu 13) 
Na návrh primátorky mesta MsZ uznesením č. 502/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, 

schválilo zloženie komisie MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, 
primátorky mesta a hlavného kontrolóra mesta v zmysle  § 11 ods. 5 zákona  č. 9/2010 Z. z.  
o sťažnostiach pre volebné obdobie 2014 -2018: Katarína Čičmancová, Helena Dadíková, 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Mgr. Rudolf Fiamčík, František Krško, Július Urík, Mgr. 
Ľubomír Vida. 
Zároveň predmetným uznesením MsZ odvolalo s účinnosťou od 9. 12. 2014 doterajších 
členov komisie MsZ  na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta 
a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 14) 
Na návrh primátorky mesta MsZ uznesením č. 503/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, 

mestské zastupiteľstvo poverilo poslancov MsZ funkciou sobášiaceho a ostatnej občianskej 
obradnosti: Katarínu Čičmancovú, Helenu Dadíkovú,    JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD., 
MVDr. Vladimíra Petráša,  Katarínu Vráblovú a Mgr. Zuzanu Vreckovú pre volebné obdobie 
2014 - 2018;    
Zároveň predmetným uznesením MsZ zrušilo poverenia poslancov MsZ funkciou 
sobášiaceho a ostatnej občianskej obradnosti z volebného  obdobia 2010 – 2014. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 
Uznesením č. 504/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ poverilo vedením občianskych 
obradov okrem uzatvárania manželstva neposlanca Tibora Tulíka pre volebné obdobie 2014 
– 2018. Zároveň predmetným uznesením MsZ zrušilo poverenia  na vedenie občianskych 
obradov pre neposlancov z volebného obdobia 2010 – 2014. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 

K bodu 15) 
Primátorka mesta predložila návrh na zrušenie členstva v orgánoch školskej 

samosprávy pre delegovaných zástupcov mesta v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mesto  Prievidza a návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl  
s účinnosťou od 09.12.2014.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 505/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnicu.  
MsZ schválilo delegovanie   zástupcu zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení, ktorých 
zriaďovateľom je mesto, a v ktorých je počet členov rady školy 5, resp. 7 (materské školy, 
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CVČ),  delegovanie štyroch zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení,  ktorých 
zriaďovateľom je mesto, a  v ktorých  je počet členov rady školy 11 (základné školy, ZUŠ)  
delegovanie dvoch zástupcov mesta do mestskej školskej rady. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 

K bodu 16) 
Primátorka mesta predložila návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 372/10 zo dňa 

21.12.2010, ktorým bolo schválené doplnenie Výborov volebných obvodov č. V, VI a VII 
o neposlancov. 
MsZ uzn. č. 506/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo s účinnosťou od 9. 12. 2014 
uznesenie MsZ č. 372/10  zo dňa 21. 12. 2010. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 
MsZ uzn. č. 507/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie VVO č. V o dvoch 
neposlancov   –   Jozef Petráš, Ján Zábojník,  doplnenie VVO č. VI o dvoch neposlancov   –  
Irena Čičmancová, Ing. Marcela Čičmancová,  doplnenie VVO č. VII o dvoch neposlancov –   
Milena Kršková, Katarína Andrejkovičová. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
   

  II.  MsZ uznesením č. 508/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zapisovateľky Výborov 
volebných obvodov I – V: zapisovateľka VVO č. I :  Miriam Uríková,  zapisovateľka VVO č. II: 
Ing. Lucia Dujničová, zapisovateľka VVO č. III: Mgr. Diana Dušeková, zapisovateľka VVO č. 
IV: Ing. Dana Paulíková. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 

K bodu 17) 
 Na návrh primátorky mesta MsZ uznesením č. 509/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, 
schválilo do Dozornej rady BIC, s. r. o., zástupcov mesta: Michala Dobiaša  a Bc. Vieru 
Ďurčekovú. MsZ požiadalo primátorku mesta predložiť spol. BIC, s. r. o., návrh na odvolanie 
doterajších členov dozornej rady za mesto Prievidza a zároveň predložiť nových zástupcov 
mesta na zvolenie prípadne menovanie do funkcie člena dozornej rady. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Uznesením č. 510/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ potvrdilo JUDr. Katarínu 
Macháčkovú ako   za zástupcu mesta vo funkcii člena Správnej rady neziskového združenia 
právnických osôb Podnikateľské a inovačné centrum - technologický inkubátor Prievidza. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, podala informáciu, že súčasný konateľ 
spoločnosti  TSMPD, s. r. o., Mgr. Miroslav Procháska sa vzdal funkcie  konateľa. Primátorka 
mesta predložila návrh na schválenie nového konateľa spoločnosti TSMPD, s.r.o. - Ing. 
Mariána Bielického. 
Ing. Marián Bielický sa osobne predstavil prítomným. V krátkosti hovoril o svojom doterajšom 
pôsobení a  o víziách a cieľoch v spoločnosti TSMPD, s. r. o. 
Primátorka mesta zároveň predložila návrh na schválenie 4 zástupcov mesta do Dozornej 
rady organizácie založenej mestom – TSMPD s. r. o.: Ing. Ľuboša Jelačiča, MVDr. Vladimíra 
Petráša,  Ing. Jozefa Polereckého, Katarínu Vráblovú. 
K predloženým návrhom prijalo MsZ uzn. č. 511/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, podala informáciu, že súčasný konateľ 
spoločnosti  SMMP,  s. r. o., Ján Dobrovodský sa vzdal funkcie konateľa. Primátorka mesta 
predložila  návrh na schválenie nového konateľa spoločnosti SMMP, s.r.o., JUDr. Jána 
Martičeka. 
JUDr. Ján Mertiček sa osobne predstavil prítomným. V krátkosti hovoril o svojom doterajšom 
pôsobení a  o víziách a cieľoch v spoločnosti SMMP, s. r. o. 
Primátorka  mesta zároveň predložila na schválenie 3 zástupcov mesta do Dozornej rady 
SMMP,  s. r. o.:  Ing. Branislava Bucáka, Júliusa Uríka, Ing. Soňu Babiakovú. 
K predloženým návrhom prijalo MsZ uzn. č. 512/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
MsZ na návrh primátorky mesta uznesením č. 513/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, potvrdilo 
Katarínu Vráblovú vo funkcii predsedníčky Správnej rady neziskovej organizácie „Harmónia“. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Primátorka mesta na  menovanie členov správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza: 
Katarínu Čičmancovú, Michala Dobiaša,  Ing. Zdenu Balážovú, Mgr. Rudolfa Fiamčíka,                 
Ing. Miroslava Kratku  a Vladimíra Považana. 
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 514/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
   
Primátorka mesta informovala, že dňa 1.marca 2012 na ustanovujúcom Valnom 
zhromaždení Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice (ďalej 
len OOCR RHNB), ktorej riadnym členom je mesto Prievidza,  bola za mesto Prievidza 
zvolená do Predstavenstva OOCR RHNB Ing. Lýdia Ondrejková a do Dozornej rady OOCR 
RHNB Helena Dadíková. Primátorka mesta navrhla  delegovanie Heleny Dadíkovej za 
členku Predstavenstva OOCR  RHNB a Katarínu Čičmancovú do Dozornej rady OOCR 
RHNB. 
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 514/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodu 18) 
 JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, predložil návrh na určenie platu 
primátorky mesta na volebné obdobie 2014 - 2018 v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
účinnom od 01.06.2011.  
MsZ uznesením č. 516/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, určilo plat primátorke mesta na 
volebné obdobie 2014 - 2018 v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení, pričom určilo: 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 70 % a mesačné vyplácanie 
platu, (presná výška platu 4 049 €). Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi plat primátora mesta 
opätovne raz ročne prerokuje. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
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JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, predložil návrh na stanovenie 
odmeny zástupcu primátorky mesta na volebné obdobie 2014 – 2018 v zmysle zákona NR 
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
MsZ uznesením č. 517/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo stanovenie mesačnej 
odmeny zástupcu primátorky mesta na volebné obdobie 2014 – 2018 podľa § 25 ods. 9 
zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení  vo výške 65 % z určeného platu primátora mesta  
a mesačné vyplácanie odmeny. Zástupcovi primátorky mesta patrí takto stanovená mesačná 
odmena (presná výška 2 632 €).  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 

K bodu 19) 
  JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, predložil  návrh na stanovenie platu 
hlavnej kontrolórky mesta Prievidza. 
MsZ uznesením č. 518/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo v zmysle  § 18c ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom znení hlavnej kontrolórke mesta 
mesačnú odmenu vo výške 15% z mesačného platu hlavnej kontrolórky mesta s účinnosťou 
od 01.01.2015.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 

K bodu 20) 
Ponuku obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5 % obchodného podielu v 

spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 10, Prievidza, 
predložil Mgr. Michal Ďureje, hovorca mesta. 
Mgr. Michal Ďureje uviedol, že mesto Prievidza je spoluvlastníkom televízie.  Ostatnými 
spoločníkmi sú: spoločnosť PRIAMOS, a. s., mesto Bojnice, mesto Handlová a obec Lehota 
pod Vtáčnikom. Predmetnou ponukou sa MsZ zaoberalo už v minulosti, pričom ponuku 
neprijalo.  
MsZ uznesením č. 519/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo prijatie ponuky obce 
Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5 % obchodného podielu v spoločnosti Regionálna 
televízia Prievidza, s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 10, Prievidza. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov proti 
 

K bodu 21) 
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predložila informáciu o termínoch 
rokovania MsZ v I. polroku 2015:  27.01., 24.02., 31.03., 28.04., 26.05., 30.06. Konštatovala, 
že MsZ bude zvolávať spravidla posledný utorok v mesiaci. K tomuto bodu rokovania prijalo 
MsZ uzn. č. 520/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
Poslanec Michal Dobiaš požiadal pani primátorku, či by rokovania MsZ nemohli začínať 
v popoludňajších hodinách, čo by obyvatelia privítali. Primátorka mesta uviedla, že 
predmetným návrhom sa bude zaoberať. 
 

K bodu 22) 
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala všetkým prítomným za 
aktívnu účasť a vyhlásili zasadnutie za ukončené.  V závere pozvala poslancov MsZ na 
slávnostné otvorenie bytovky na Gazdovskej ulici, ktoré sa uskutoční dňa 12. 12. 2014 
o 10,30 hodine. 
  
 
 



11 
 

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

konaného dňa 9. 12. 2014 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
  
P r i p o m i e n k y    o v e r o v a t e ľ o v      z á p i s n i c e: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................    .................................................... 
    PaedDr. Eleonóra Porubcová                     Helena Dadíková 
                overovateľ I.              overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
......................................................    .................................................... 
       MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková 
                prednosta MsÚ      primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza 16.12.2014  


