Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 5. 8. 2014
v obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

8.00 h
8.30 h

Prítomní:

21 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Ing. Branislav Bucák, MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD., MUDr. Silvia
Hrnková, MUDr. Marián Jakubis, Ing. Peter Petráš, Peter Petriska,
MUDr. Ján Šlapák, Mgr. Pavel Takáč, Ing. Richard Takáč

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta
Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu MsÚ
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie
Ing. Lenka Pánisová – ved. organizačného a person. oddelenia
– 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 zamestnancov mesta i ďalších prítomných.
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 21 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.
Keďže v obradnej miestnosti nebolo možné inštalovať technické hlasovacie zariadenie,
poslanci hlasovali verejne zdvihnutím ruky za použitia hlasovacieho lístka zvolenej farby,
označeným menom poslanca a číslom uznesenia.
Prostredníctvom skrutátorov bola zabezpečená presná evidencia hlasovania poslancov
o každom prijatom uznesení. Po každom hlasovaní sa hlasovacie lístky odovzdali osobe
poverenej sčítaním hlasov.
Primátorka mesta za skrutátorky určila zamestnankyne mesta
Janettu Mikulkovú
a Mgr. Petru Haragovú a za osobu poverenú sčítaním hlasov určila Ing. Naďu Prilinskú.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z
a Katarínu Vráblovú.

MsZ –

Ing. Martina Drozda

Keďže sa MsZ konalo v priestoroch bez technického hlasovacieho zariadenia, primátorka
mesta predložila návrh na zvolenie mandátovej komisie. Do mandátovej komisie odporučila
zvoliť poslancov - Helenu Dadíkovú – za predsedníčku, Gabriela Čaudera – za člena,
Katarínu Čičmancovú – za členku.
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 297/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
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Hlasovanie: 21 poslancov za.
Do návrhovej komisie odporučila primátorka mesta zvoliť poslancov: Ing. Romana Hlaváča –
za predsedu, Ing. Jozefa Polereckého – za člena, Mgr. Ľubomíra Vidu – za člena.
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 298/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
JUDr. Katarína
v pozvánkach.

Macháčková

konštatovala,

že

návrh

programu

poslanci

obdržali

Návrh programu
1. Otvorenie
2. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie 2014 – 2018
3. Záver
MsZ uznesením č. 299/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program MsZ na deň
5. 8. 2014.
Hlasovanie: 21 poslancov za
K bodu 2)
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prievidza vo volebnom
období 2014 – 2018 na plný úväzok, t.j. 100 % predložila Ing. Lenka Pánisová, vedúca org. a
personálneho oddelenia.
V súlade s § 11 ods. (4) písm. i) zákona Slovenskej republiky č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo rozhoduje o určení rozsahu
výkonu funkcie primátora mesta. V záujme právnej istoty primátora mesta mestské
zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami do orgánov samosprávy obcí jeho
úväzok na celé volebné obdobie, t.j. najneskôr do 16.8.2014. Vzhľadom na počet obyvateľov
mesta, rozsiahlu agendu a činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy bol
predložený návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prievidza vo volebnom
období 2014 – 2018 na plný úväzok, t.j. 100 %. Počas funkčného obdobia možno zmeniť
úväzok primátora mesta len na jeho návrh. Mestské zastupiteľstvo nie je návrhom primátora
mesta viazané.
MsZ uzn. č. 300/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo v súlade s § 11 ods. (4) písm. i)
zákona SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu
funkcie primátora mesta Prievidza vo volebnom období 2014 – 2018 na plný úväzok, t.j.
100 %.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
K bodu 3)
„Záver“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh
mestského zastupiteľstva. Primátorka mesta vyhlásila zasadnutie MsZ za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 5. 8. 2014
v obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Ing. Martin Drozd
overovateľ I.

.............................................
Katarína Vráblová
overovateľ II.

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

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

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