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N á v r h 
u z n e s e n i a 

Mestského zastupite ľstva v Prievidzi na de ň 9. 2. 2016 
 
 
Uznesenie č. ............/15 
 
 
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
I.          b e r i e   n a   v e d o m i e 
 a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi, 
 b) Správu o výsledkoch kontrol,           
 c) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi; 
 
 
II. s l e d u j e  u z n e s e n i a 

rok 2015: 144/II.; 224/II.; III.; 255/II.; 308/II.; 326/II.; 327/III.; 359/III.; 379/II.; 384/IV.;  
389/III. b); 404/II.; 429/II. III.; 435/II; 457/II.; 490/II.; 543/II.    

rok 2014: 138/II.; 199/I.; 412/II.; 414/II.; 452/II.;  
rok 2011: 73/IV. až VI., 238/III. 
rok 2010: 246/II. bod M9  
rok 1997: 224/II. 

 
 
III.  v y p ú š ť a  z o  s l e d o v a n i a   u z n e s e n i a 

rok 2015: 94/II.; 98/II.; 305/II; 306/II.; 395/II.; 396/II.; 403/II.; 428/II.; 544/II;  
rok 2014: 450/II.  
rok 2013: 345/II.  
rok 2010: 246/II. bod M3  
 

 
IV. o p r a v u j e   u z n e s e n i a 
  
 
V. r u š í    u z n e s e n i a 
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Rok 2015 
 
Uznesenie č. 94/II./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje 
a) predloženie projektu s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého, Prievidza, Ul. A. 
Hlinku, pred domom piaristov – III. etapa“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10% z celkových výdavkov na 
projekt. 
 

Projekt bol úspešne ukončený. 
- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 
 
 
 

Uznesenie č. 98/II./15 
číslo: 98/15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje 
spracovanie projektového zámeru mesta a podpornej dokumentácie k pripravovanej 
výzve pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia. 
 

Projekt nebol úspešný.  
- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 
 
 
Uznesenie č. 144/II./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. ukladá architektovi mesta 
prehodnotiť regulatívy centrálnej mestskej zóny – Námestie slobody v Prievidzi. 
 
Regulatívy architektúry Námestia slobody vrátane farebného riešenia sú súčasťou rozsahu 
zmien a doplnkov č.16 ÚPN – M Prievidza schválených uznesením č. 224/15. 
Predmetná dokumentácia presne špecifikuje a upraví podmienky navrhovania v tejto časti 
mesta Prievidza. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 224/II.; III./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza v rozsahu:  
1. Lokalita UPC 1-2, investičný zámer Karmel  
2. Lokalita UPC 13-3, bývalá MŠ Závodníka  
3. Lokalita UPC 1-5, Kopanice, zámer Mgr. Šebo – IBV Medzibriežky  
4. Lokalita UPC 6-1, park Prepadliská  
5. Zosuvy - Lokalita Hradec (UPC 17-1, 17-2), V. Lehôtka (UPC 21-2, 21-2)  
6. Lokalita UPC 8-1 – bývalá záhr. škôlka Tezas – p. Kohajda  
7. Ciglianska cesta – FPB 19-2-1 a 19-2-2  
8. Mestský cintorín – rozšírenie  
9. V. Lehôtka – rozšírenie FPB 21-2-3, RD p. Mello  
10. Na karasiny, UPC 22-2, IBV  
11. Reklamné stavby - regulácia  
12. Námestie slobody - regulácia  
13. Sídlisko Píly - regulácia  
14. Obytné územie – regulácia  
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15. ÚPD na úrovni zón – overenie  
16. Územnoplánovacie podklady – overenie  
17. Územnoplánovacia dokumentácia VÚC – overenie  
18. Cyklotrasy  
19. Statická doprava  
20. Lokalita Lúkavica  
21. Lokalita Veľká Lehôtka, záhradkárska osada  
22. Energetická koncepcia  
III. ukladá prednostovi MsÚ  
zabezpečiť podanie žiadosti o dotáciu na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 pre rok 2016 v 
schválenom rozsahu. 
 
     Lehota na podanie žiadosti o finančnú dotáciu je do 29. 02. 2016. V súčasnosti sa 
pripravuje zmluva s vybraným spracovateľom, do MsZ sú pripravené príslušné náležitosti 
žiadosti na schválenie. 
- uznesenie v sledovaní 

 
Uznesenie č. 255/II./15 v znení uznesenia č. 426/II./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
uzatvorenie Dohôd o uznaní dlhu medzi mestom Prievidza ako dlžníkom a prvými nájomcami 
alebo nájomcami následne nastupujúcimi do ich právneho postavenia nájomcov nájomných 
bytov vo vlastníctve mesta Prievidza:  
- Valach Robert, trvalý pobyt Veľkonecpalská 79/9, Prievidza,  
na sumu 6 024,70 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 79/9, Prievidza  
- Bobulová Hedviga, trvalý pobyt Veľkonecpalská 83/3, Prievidza,  
na sumu 2 912,77 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 81/4, Prievidza  
- Gália Pavol, trvalý pobyt Veľkonecpalská 73/5, Prievidza,  
na sumu 6 154,15 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 73/5, Prievidza  
- Valach Ľuboš, trvalý pobyt Kútovská ulica 3/8, Prievidza,  
na sumu 2 880,40 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica 3/8, Prievidza  
- Pinďura Ján, trvalý pobyt Kútovská ulica 3/16, Prievidza,  
na sumu 2 912,77 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica 3/16, Prievidza  
- Korecová Anna a Jozef Korec, obaja trvalý pobyt Kútovská ulica 5/18, Prievidza,  
na sumu 4 409,81 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica 5/18, Prievidza  
ako veriteľmi, ktorých predmetom bude uznanie dlhu mesta Prievidza titulom zaplatených 
preddavkov na kúpnu cenu bytov, ktoré nájomcovia uhrádzali v rokoch 1997-2003 v zmysle 
uzatvorených Zmlúv o budúcich zmluvách a úprava spôsobu jeho splnenia. 
 
S Annou Korecovou a manželom bola uzatvorená dohoda a následne došlo k predaju bytu, 
ostatní nájomcovia zatiaľ nepožiadali o kúpu bytov. 
 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 305/II./15 
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje 
pristúpenie k návrhu na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť TEZAS, s.r.o., za účelom 
zabezpečenia pohľadávky mesta voči spoločnosti vo výške 87 167,09 € a zabezpečenie 
starostlivosti o uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku 
odpadov Ploštiny. 
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Uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 29.07.2015 bolo rozhodnuté o návrhu 
veriteľa spoločnosti  T M G, s.r.o.  na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TEZAS, spol. 
s r.o. so sídlom Nábr. Sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza, IČO: 36 011 185 tak, že voči 
dlžníkovi začalo konkurzné konanie sp. zn: 38K/43/2015. Prvé pojednávanie bolo vytýčené 
na 12.10.2015 a z dôvodu, že spol. TEZAS, spol. s r.o. uhradila pohľadávky voči sociálnej 
a zdravotnej poisťovni, súd konanie zastavil, a preto k vyhláseniu konkurzu nedošlo. 
- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 
 
 
Uznesenie č. 306/II./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu:                  

„Modernizácia verejného osvetlenia v Prievidzi“, ktorý je realizovaný mestom Prievidza, 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

 
Projekt nebol úspešný.  
- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 
 
 
Uznesenie č. 308/II./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Sieť akčného plánovania pre zamestnanosť a mobilitu“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 4 275 € t.j. 4,5 % z celkových výdavkov na projekt. 
 
Prebieha proces hodnotenia predložených žiadostí, čakáme na výsledok. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 326/II./15 
Mestské zastupiteľstvo  
II. žiada primátorku mesta,  
aby uzatvorila Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s.,  
predmetom ktorej bude úprava práv a povinností zmluvných strán pri budovaní detského 
ihriska, nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta Prievidza. 
 
Návrh zmluvy o spolupráci bol zaslaný spol. LIDL emailovou poštou dňa 25.08.2015. Dňa 
21.01.2016 bola doručená od spol. LIDL zmluva aj so zapracovanými pripomienkami, po 
posúdení ktorých dôjde k podpísaniu. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 327/III./15 v znení uzn. č. 551/15 
Mestské zastupiteľstvo  
III. žiada primátorku mesta 
a) predložiť spoločnosti PTH, a.s., návrh na predloženie nových zástupcov mesta na 
vymenovanie do funkcie,  
b) urobiť všetky právne úkony na dosiahnutie zhody medzi zápisom v Obchodnom registri 
SR a skutočným právnym stavom v orgánoch spoločnosti PTH a.s.,  
c) uplatniť všetky prostriedky právnej ochrany akcionára mesta Prievidza k spoločnosti PTH, 
a.s., akcionárom spoločnosti, orgánom spoločnosti a ich členom, 
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d) uplatniť prostriedky právnej ochrany na zrušenie prijatých rozhodnutí a právnych úkonov 
orgánov spoločnosti, pri prijatí ktorých neoprávnene vykonali hlasovacie práva tie osoby, 
ktorým zaniklo funkčné obdobie v orgánoch PTH, a.s., 
e) uplatniť prostriedky právnej ochrany na zamedzenie ďalšieho výkonu funkcie v orgánoch 
spoločnosti tým osobám, ktorým uplynulo funkčné obdobie v orgánoch spoločnosti PTH, a.s., 
f) vyzvať osoby, ktorým  uplynulo funkčné obdobie v orgánoch spoločnosti na vydanie 
prospechu a bezdôvodného obohatenia nadobudnutého z prostriedkov spoločnosti PTH, 
a.s., za protiprávny výkon funkcie v orgánoch spoločnosti od času, kedy skončilo ich funkčné 
obdobie. 
 
Predmetné uznesenie bolo zmenené uznesením MsZ č. 551/15 zo dňa 23.12.2015. Zmeny 
v orgánoch spoločnosti doteraz neboli schválené valným zhromaždením spoločnosti. Zatiaľ 
boli podniknuté čiastkové kroky k splneniu schválených úloh podaním návrhov na Okresný 
súd Trenčín obchodný register.  

- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 359/III./15 
Mestské zastupiteľstvo  
III. ukladá konateľovi spol. SMMP, s. r.o. 

povinnosť predĺžiť nájomcom majúcim uzavretú nájomnú zmluvu  na dobu určitú, ktorí 
nemajú záujem o odkúpenie bytu, a ktorí k 30. 09.2015 budú mať vyrovnané všetky 
finančné náležitosti súvisiace s užívaním predmetného bytu, nájomný vzťah do 30.9.2016. 
  

Počet uzavretých kúpnych zmlúv pri nájme na dobu určitú – 5  – prevod vlastníctva vybavuje 
právna kancelária mesta. Prevody budú vyhodnotené v rámci vyhodnotenia uznesení MsZ 
týkajúcich sa „predaja, kúpy, zámeny, nájmu nehnuteľností a vecných bremien“.   
SMMP, s.r.o., zabezpečila s týmito nájomníkmi predĺženie nájomného  vzťahu : 
 
Biháriová Rozália,    Falešníka 434/14/56 – nájomná zmluva do 29.2.2016 
Sumanová Iveta,    Falešníka 434/14/76 – nájomná zmluva do 30.9.2016 
Bartošová Jolana/Branda Matej,  Falešníka 434/14/24 – nájomná zmluva do 30.9.2016 
Volek Samuel,    Falešníka 434/14/35 – vlastníctvo k bytu už prevedené 
Brandová Ingrid,    Falešníka 434/14/36 – nájomná zmluva do 30.9.2016 
 
Uzavreté kúpne zmluvy pri nájme na dobu neurčitú v počte 6 -vybavuje SMMP, s.r.o.: 
 
Beriacová Jarmila, Beriac Peter,  Falešníka 434/14/27 – vlastníctvo k bytu už prevedené  
Kuruc Marián, Turanová Oľga,  Falešníka 434/14/38 – vlastníctvo k bytu už prevedené 
Rajnoha Koloman, Rajnohová Vlasta, Falešníka 434/14/66 – vlastníctvo k bytu už prevedené 
Gajdoš Jozef,    Falešníka 434/14/77 – vlastníctvo k bytu už prevedené 
Lakatošová Helena, Cakóci Štefan,  Falešníka 434/14/65 – nepožiadali o kúpu bytu 
Geierová Mária,    Falešníka 434/14/55 – nepožiadala o kúpu bytu 
 
Uzavreté/predĺžené nájomné zmluvy na dobu určitú do 30.9.2016 v počte 17: 
 
Kohútová Gabriela,    Falešníka 434/14/5 
Vojcek Štefan,    Falešníka 434/14/9 
Balážová Josefa,   Falešníka 434/14/13 
Ciglanová Anna,    Falešníka 434/14/16 – požiadala o výmenu bytu 
Balážová Oľga st.,    Falešníka 434/14/17 
Kotlár Jozef, Kotlárová Zuzana  Falešníka 434/14/25 
Mečiarová Anna,    Falešníka 434/14/26 
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Suman Ľudovít ml.,    Falešníka 434/14/28 
Šandor Ján, Šandorová Oľga  Falešníka 434/14/37 
Urminská Slávka,    Falešníka 434/14/45 
Hujová Mária,    Falešníka 434/14/47 
Matiaš Marián,    Falešníka 434/14/48 
Mihoková Oľga,    Falešníka 434/14/53 
Idrányiová Helena,    Falešníka 434/14/58 
Suman Ľudovít st., Sumanová IbolyaFalešníka 434/14/67 
Jánoška Miroslav,    Falešníka 434/14/68 
Mališ Milan,     Falešníka 434/14/74 
Nájomná zmluva na dobu určitú predĺžená do 29.2.2016  – Balážová Oľga, ml. Falešníka 
434/14/57 – voči tomu nájomníkovi eviduje SMMP pohľadávku za neuhradené nájomné 
a služby súvisiace s užívaním bytu. 
 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 379/II./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: Modernizácia kamerového systému v Prievidzi, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 2 326 € t. j. 20 % z celkových výdavkov na 
projekt. 

 
Prebieha proces hodnotenia predložených žiadostí, čakáme na výsledok. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 384/IV./15 
Mestské zastupiteľstvo 
 
IV.       ukladá konateľovi spoločnosti Technické služby mesta Prievidza, s. r. o.,  

zabezpečiť prípravu doplnenia podkladov pre rekonštrukciu futbalového štadióna 
v Prievidzi s dôrazom na miestne podmienky a potreby mesta Prievidza, so 
zachovaním splnenia infraštruktúrnych podmienok smernice UEFA pre štadióny 2. 
kategórie a zastupovať mesto Prievidza na rokovaniach o zapojení sa do projektu 
financovania, rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 
2013 – 2022 a o výsledku informovať Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.  

 
Rokovania stále prebiehajú, pričom sa rozhodlo, že z hľadiska ekonomickej efektívnosti bude 
predmetnú rekonštrukciu vykonávať mesto Prievidza a nie mestská spoločnosť TSMPD, 
s.r.o.. Prirodzene TSMPD, s.r.o. poskytne v tomto smere pri rokovaniach a prípadnej 
realizácii projektu maximálnu súčinnosť, či už mestu Prievidza, alebo SFZ.    
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 389/III. b)/15 
Mestské zastupiteľstvo  
III.        ukladá  

b) konateľke spoločnosti povinnosť, aby vykonala všetky potrebné právne a iné úkony 
v občianskoprávnej, obchodnoprávnej a trestnoprávnej rovine, za účelom vymoženia 
finančného plnenia, ktoré spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o.,  ako záložca poskytne 
záložnému veriteľovi Prima banke, a.s., za dlžníka ARCHER INVEST, s.r.o., za 
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účelom zrušenia a výmazu záložného práva zapísaného na LV č. 9042 pre k.ú. 
Prievidza pod V 5559/2006,  V 5558/2006, V 490/2007 v termíne do 30 dní.  

 
Záložné právo bolo vymazané a vo veci bolo podané trestné oznámenie v rámci ktorého si 
budeme uplatňovať náhradu škody. Zároveň sa vyhodnocuje hospodárnosť postupu 
uplatňovania si náhrady škody v rámci občianskeho súdneho konania. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 395/II./15 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje a odporúča primátorke mesta 

predložiť Valnému zhromaždeniu spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., návrh na: 
a) odvolanie JUDr. Kataríny Macháčkovej z funkcie konateľa spoločnosti (zástupcu 

mesta) v spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.,  
b) vymenovanie JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. do funkcie konateľa spoločnosti 

(zástupcu mesta) v spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. 
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. bol zapísaný ako konateľ spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., 
do obchodného registra. 

- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania  
 
 
Uznesenie č. 396/II./15 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje a odporúča primátorke mesta 
predložiť Valnému zhromaždeniu spoločnosti PTH, a.s., návrh na: 

a) odvolanie JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. z funkcie (zástupcu mesta)                    
v spoločnosti PTH, a.s., ako člena predstavenstva, 

b) návrh na vymenovanie JUDr. Róberta Pietrika do funkcie (zástupcu mesta)             
v spoločnosti PTH, a.s., ako člena predstavenstva. 

 
Predmetné uznesenie bolo zrušené uznesením MsZ č. 552/15 zo dňa 23.12.2015. 

- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 
 
 
Uznesenie č. 403/II./15 
Mestské zastupiteľstvo  
II.  schvaľuje    
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice   č. 
796/2014/OZ/2.4.1 zo dňa 17. 10. 2014 za účelom prípravy a realizácie predmetného 
zámeru cyklotrasy. 
     
Schválený dodatok č. 1 (číslo dodatku D 698/2015/OZ/2.4.1/1/796/2014) k Zmluve 
o spolupráci medzi mestami Prievidza  a Bojnice k pripravovanej stavbe :Cyklotrasa medzi 
mestami Prievidza a Bojnice je podpísaný, právoplatný s nadobudnutím účinnosti 
15.10.2015. 
- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 
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Uznesenie č. 404/II./15 
Mestské zastupiteľstvo  
II.  schvaľuje    
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri vypracovaní generelu dopravnej obslužnosti MHD pre 
mesto Bojnice a mesto Prievidza.    
 
Do návrhu zmluvy boli zo strany zmluvných strán dodatočne doplnené údaje o príslušných 
uzneseniach MsZ Bojnice a MsZ Prievidza. V súčasnosti je zmluva pripravená na podpis 
štatutárnych zástupcov zmluvných strán.  
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 428/II./15 
Mestské zastupiteľstvo  
II. odporúča primátorke mesta 

zabezpečiť rozšírenie činnosti spol. SMMP, s. r. o., o údržbu a správu objektov škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza s účinnosťou                           
od 1. januára 2016. 

 
SMMP, s.r.o., rozšírila činnosť o údržbu a správu objektov škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza s účinnosťou od 1. januára 2016 a uzavrela 
Rámcové zmluvy o dielo na zabezpečovanie opráv, údržby a investičných akcií pre: 
1. Základná škola, Rastislavova ul. 416/4, 971 01 Prievidza 
2. Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza 
3. Základná škola, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza 
4. Základná škola, Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza 
5. Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 
6. Základná škola, Ul. Sama Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza 
7. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 
8. Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 
 
Uznesenie splnené. 
- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 
 
 
Uznesenie č. 429/II., III./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje 

zámer mesta Prievidza realizovať rekonštrukciu futbalového štadióna v Prievidzi        
v rámci projektu Rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na 
roky 2013 - 2022, ktorého financovanie schválila vláda Slovenskej republiky dňa                 
27. februára 2013 uznesením č. 115 za podmienok: 

 
1. Partnerom bude výlučne mesto Prievidza alebo spoločnosť Technické služby mesta 

Prievidza, s.r.o. 
2. Projekt bude vychádzať zo štúdie Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi, 

ktorá bola zhotovená na základe Zmluvy o dielo č. 374/2015/OZ/2.4.1 medzi mestom 
Prievidza a zhotoviteľom HD s.r.o., zo dňa 4. júna 2015. 

3. Projekt sa bude realizovať výlučne ako navrhnutá prvá etapa štúdie Rekonštrukcia 
futbalového štadióna v Prievidzi, ktorá bola zhotovená na základe Zmluvy o dielo č. 
374/2015/OZ/2.4.1 medzi mestom Prievidza a zhotoviteľom HD s.r.o., zo dňa 4. júna 
2015, teda ako štadión 2. kategórie, s nasledovnými zmenami: 

a) vylúčenie realizácie položky „double turnikety“ v odhadovanej výške 16 000 € 
(bez DPH), 

b) zmena v položke „tribúny nové“ – dodanie lacnejších pevných sedačiek za 
cenovo drahšie sklápacie s úsporou podľa Rámcovej dohody medzi 
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Slovenským futbalovým zväzom a spoločnosťou SEDASPORT, s.r.o., vo 
výške 23 840 € (bez DPH), 

c) zahrnutie realizácie generálnej opravy strechy hlavnej tribúny vo výške úspor 
dosiahnutých pod písm. a) a b) tohto bodu uznesenia v sume 39 840 € (bez 
DPH) s tým, že tieto výdavky budú kryté z dotácie poskytnutej Ministerstvom 
školstva vedy a výskumu SR podľa príslušného uznesenia vlády. 

  
III.  ukladá primátorke mesta 

1. zabezpečiť, aby na základe záverov rokovania zástupcov mesta Prievidza, 
Technických služieb mesta Prievidza, s.r.o. a Slovenského futbalového zväzu zo 
dňa 22. septembra 2015 partner realizácie „Rekonštrukcie futbalového štadióna 
v Prievidzi“ zapracoval do návrhu Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, 
modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prievidzi medzi Slovenským 
futbalovým zväzom a partnerom nasledovné práva, podmienky a povinnosti: 
 

a) Partner nebude mať povinnosť vybudovať alebo rekonštruovať umelé osvetlenie 
hracej plochy. 

b) Partner nebude mať povinnosť vybudovať vyhrievanie hracej plochy. 
c) Partner nebude mať povinnosť vybudovať elektronický turniketový systém. 
d) Partner nebude mať povinnosť vybudovať nových 600 parkovacích miest, ak 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vhodným spôsobom 
zabezpečí parkovanie na existujúcich parkovacích plochách v dostatočnom 
rozsahu podľa dodanej štúdie. 

e) Slovenský futbalový zväz zabezpečí od oprávnenej autority ako neoddeliteľnú 
súčasť zmluvy výklad podmienok smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov, 
ktorá je účinná od 1.5.2010, pričom výklad smernice preukáže, že štúdia 
„Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi“, ktorá bola zhotovená  na základe 
Zmluvy o dielo č. 374/2015/OZ/2.4.1 medzi mestom Prievidza a zhotoviteľom HD 
s.r.o. zo dňa 4. júna 2015, v rozsahu prvej etapy so zapracovaním vyššie 
menovaných zmien, ako aj podľa nej spracovaná projektová dokumentácia sú 
s ňou v plnom súlade. 

f) Slovenský futbalový zväz sa na základe vydaného súhlasného stanoviska zo dňa 
25.septembra 2015 v rozsahu pre štadióny kategórie 2  zaviaže, že vo vlastnom 
mene a na vlastný účet prevezme na seba povinnosť a zodpovednosť za prípadné 
dobudovanie infraštruktúry  spôsobenej nesúladom štúdie „Rekonštrukcia 
futbalového štadióna v Prievidzi“, ktorá bola zhotovená na základe Zmluvy o dielo                                 
č. 374/2015/OZ/2.4.1 medzi mestom Prievidza a zhotoviteľom HD s.r.o. zo dňa 4. 
júna 2015, v rozsahu prvej etapy so zapracovaním vyššie menovaných zmien a 
následne podľa týchto podkladov spracovanej projektovej dokumentácie, so 
smernicou UEFA pre infraštruktúru štadiónov účinnou odo dňa 1.5.2010. 

 
2. zabezpečiť, aby partner realizácie „Rekonštrukcie futbalového štadióna v Prievidzi“ 

predložil na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi úplné znenie návrhu 
Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby 
futbalového štadióna v Prievidzi medzi Slovenským futbalovým zväzom 
a partnerom.  

 
Slovenský futbalový zväz doručil 14.10.2015 mestu Prievidza návrh zmluvy o spolupráci, 
ktorý odborné útvary pripomienkovali, najmä so zreteľom na znenie uznesenia MsZ č. 
429/2015. Po písomnej korešpondencii zúčastnených strán bolo zvolané spoločné pracovné 
stretnutie na Mestskom úrade v Prievidzi dňa 15.12.2015, na ktorom boli prekonzultované 
pripomienky a vysvetlené stanoviská zúčastnených strán. Dňa 20.01.2015 bol mestu 
Prievidza doručený upravený návrhy zmluvy o spolupráci so zapracovanými pripomienkami, 
resp. stanoviskami mesta Prievidza. 
- uznesenie v sledovaní 
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Uznesenie č. 435/II./15 v znení 500/15 a 549/15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

a)  účel, na ktorý sa podpora požaduje, a to kúpa nehnuteľnosti „Výstavba nájomných 
bytov - 2 x 12 b.j. a inžinierske siete - Bytový dom 3, Gazdovská ulica Prievidza“,  

b)   investičný zámer, a to realizovať kúpu nehnuteľnosti „Výstavba nájomných bytov  2 
x 12 b.j. a inžinierske siete - Bytový dom 3, Gazdovská ulica Prievidza" na  
pozemkoch, parcelách registra C KN č. 6652/199, 6652/200 k.ú. Prievidza 
vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala projektová 
kancelária CADPROJEKT, s.r.o. Prievidza a schválenou v stavebnom konaní č. 
2.4.3 - 06 - 5672 – 2014 (vydalo mesto Prievidza), 2.4.3 - 06 - 5673 – 2014 (vydalo 
mesto Prievidza), OU-PD-OSZP-2014/008668 (vydal Okresný úrad Prievidza, odbor 
starostlivosti o životné prostredie), 

c)   spôsob financovania kúpy bytového domu nasledovne:  
- podpora zo ŠFRB vo výške 60 % , t.j. 625 580,00 €  
- dotácia z MDVaRR SR vo výške 40 %, t.j. 417 050,00 € 
- vlastné zdroje vo výške 11,00 €  
Celková cena bytového domu podľa kúpnej zmluvy 1 042 641,00 €. 
spôsob financovania technickej vybavenosti nasledovne: 
- dotácia 38 300,00 € 
- vlastné zdroje 64 298,00 € 
Celková cena technickej vybavenosti podľa kúpnej zmluvy 102 598,00 €.  
Príloha č. 1 Výpočet  dotácie a vlastných zdrojov pre technickú vybavenosť 

d)   žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom 
fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vo výške 625 580,00 €, 

e)   spôsob zabezpečenia záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania 
nehnuteľnosťou  „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b.j. a inžinierske siete - Bytový 
dom 3, Gazdovská ulica Prievidza“ zapísanou na LV č. 10111 umiestnenou na 
parcele č. 6652/199 a 6652/200 vo vlastníctve spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., 
Lesná 335/9, 972 17  Kanianka, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

f)   súhlas s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty 
splatnosti úveru, najmenej však po dobu 20 rokov, 

g)   súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech 
Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane pozemku pod bytovým domom a zriadiť 
záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov v prospech Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

h)   súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu 
v zmysle § 22 zákona číslo 443/2010 Z.z. 

i)   návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti predávajúceho TO-MY-
STAV, s.r.o. Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby v meste Prievidza  na ulici 
Gazdovská, ktoré sú označené v projektovej dokumentácii týchto stavieb ako 
objekty: 
 SO 01 - Bytový dom 3 – 2 x 12 b.j. 

 SO 02.1 - Komunikácia a chodník 
 SO 02.2 - Odstavné plochy 
             SO 03.1,2 - Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky vodovodu 

       SO 04.1 - Kanalizácia splašková 
      SO 04.2 - Kanalizácia dažďová 
      SO 06 - Elektrické prípojky 
      SO 07 - Verejné osvetlenie 

 SO 09  - Príprava územia 

j)    kúpna cena za predaj nehnuteľnosti je dohodnutá nasledovne: 
    SO 01 – Bytový dom 3 -  2 x 12 b.j.    1 042 641,00 €  
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 Technická vybavenos ť (prislúchajúca) : 
     SO 02.1 - Komunikácia a chodník 39 756,07 €   
 SO 02.2 - Odstavné plochy 12 935,24 € 
     SO 03.1,2 –  Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky vodovodu 17 226,94 € 
     SO 04.1 –  Kanalizácia splašková 4 064,93 € 
     SO 04.2 –  Kanalizácia dažďová 14 693,53 € 
     SO 06  –  Elektrické prípojky   1 285,00 € 
     SO 07  –  Verejné osvetlenie   3 809,05 € 
 SO 09  – Príprava územia 8 827,24 € 

         Cena technickej vybavenosti spolu :                              102 598,00 € 
 

k)   v prípade obdržania podpory záväzok mesta Prievidza splácať úver zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania vo výške 625 580,00 €, pričom mesto v rozpočte na tento 
účel vyčlení finančné prostriedky vo výške 12-násobku mesačnej splátky úveru 
a zabezpečí ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym 
fondom rozvoja bývania, 

l)   vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2016  vo 
výške 11,00 € na obstaranie bytového domu a vo výške 64 298,00 €  na obstaranie 
technickej vybavenosti stavby „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b.j. a inžinierske 
siete - Bytový dom 3, Gazdovská ulica Prievidza“, 

m)   čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza túto skutočnosť oznámi 
Štátnemu fondu rozvoja bývania aj s priznanou výškou dotácie. 

 
     Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania, 
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti a Žiadosť o poskytnutie 
podpory v súlade zo Zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 
neskorších predpisov boli podané. Žiadosti budú posúdené v súlade s termínmi uvedenými 
v predmetných zákonoch. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 457/II./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. odporúča primátorke mesta  

rokovať so Slovenskou sporiteľňou, a. s., o kúpe nehnuteľností v k. ú. Prievidza - 
budovy Slovenskej sporiteľne,  a. s.,  nachádzajúcej sa na Námestí slobody 
v Prievidzi na pozemku parcela č. 2096/1 a pozemkov parcela č. 2096/2, 2096/3, 
2100/3, 2100/5, 2100/6, 2100/7, 2100/12 a 2100/17 spolu s výmerou 1595 m² 
evidovaných na LV č. 1734 a ponúknuť kúpnu cenu vo výške 699 tis. € a rokovať o 
podmienkach prenájmu priestorov v časti suterénu a prízemia budovy pre Slovenskú 
sporiteľňu, a.s.   
V prípade, že ponuka mesta nebude akceptovaná, rokovať o ďalších podmienkach 
kúpy nehnuteľností  a prenájme časti priestorov pre Slovenskú sporiteľňu, a. s.   

 
Rokovania o podmienkach kúpy na úrovni vedenia mesta stále pokračujú. Úloha je 
v sledovaní.  
- uznesenie v sledovaní 
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Uznesenie č. 490/II./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II. žiada primátorku mesta  

a odporúča konateľom spoločností v zakladateľskej pôsobnosti mesta osloviť 
najmenej tri komerčné banky na vypracovanie indikatívnej ponuky a ich vyhodnotenie 
predložiť na schválenie MsZ. 

 
TSMPD, s.r.o. 
Boli oslovené 4 banky, ktoré na základe našich podkladov predložili ponuky pred koncom 
roku 2015. Následne boli niektoré vyzvané na doplnenie údajov, ktoré sme už obdržali späť. 
Teraz budú nasledovať stretnutia s jednotlivými bankami ohľadne ďalších zmluvných 
podmienok v prípade, že mesto by pristúpilo k reštrukturalizácií úverov mesta, resp. 
mestských spoločností alebo prijatia nového úveru v prípade TSMPD, s.r.o. Po týchto 
stretnutiach bude vypracované vyhodnotenie ponúk. 
 
PD Invest, s.r.o.  
Momentálne prebiehajú neformálne rokovania s viacerými bankovými inštitúciami za účelom 
preverenia ponuky trhu a zadania kritérií pre výberové konanie. 
 
SMMP, s.r.o. 
Uznesenie v kompetencií mesta Prievidza.  SMMP, s.r.o. všetky požadované údaje SMMP 
poskytla mestu Prievidza – finančnému oddeleniu, ktoré zabezpečovalo obstaranie 
indikatívnych ponúk spoločne pre mesto aj pre obchodné spoločnosti v zakladateľskej 
pôsobnosti mesta Prievidza. 
  
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 543/II./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

predloženie projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF“ 
878/1-2 A. Hlinku, premiestnenie na Námestie slobody a reštaurovanie“, 
kofinancovanie projektu vo výške 443 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
Projekt je v štádiu vyhodnotenia, čakáme na výsledok.  
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 544/II./15 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

predloženie projektu s názvom: „Náučný chodník nielen pre deti...“ 
kofinancovanie projektu vo výške 4 187 € t. j. 45,6 % z celkových výdavkov  
na projekt. 

 
Projekt nebol úspešný. 
- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Rok 2014  
 
Uznesenie č. 138/II./14   
Mestské zastupiteľstvo  
II.  schvaľuje    

zrušenie a likvidáciu spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s., IČO   
47 414 570. 

 
Spoločnosť je zrušená a vymazaná z obchodného registra. Právna kancelária podala na 
katastrálny úrad návrh na zápis vlastníckeho práva k pozemku, ktorý predstavoval 
nepeňažný vklad spoločnosti, záznamom späť na mesto Prievidza.   Po preverení údajov na 
katastrálnom portáli dňa 26.01.2016 bolo zistené, že katastrálny úrad nevykonal zápis 
vlastníctva k pozemku. 
- uznesenie v sledovaní 
 

 
Uznesenie č. 199/I./14 
Mestské zastupiteľstvo  
I.  ukladá prednostovi MsÚ 

prehodnotiť sporné ustanovenia VZN mesta Prievidza  č. 136/2013 o držaní psov na 
území mesta a podľa výsledkov prehodnotenia a potreby predložiť návrh VZN, ktoré 
nahradí VZN mesta Prievidza č. 136/2013 v znení Doplnku č. 1, a ktoré bude 
v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Okresná prokuratúra Prievidza podala proti VZN protest, ktorému mesto Prievidza na 
základe uznesenia MsZ nevyhovelo, na základe čoho podala prokuratúra žalobu. Právna 
kancelária podala vyjadrenie na Krajský súd Trenčín. Krajský súd Trenčín vytýčil prvé 
pojednávanie na deň 14.10.2015. na ktorom vyslovil nesúlad VZN so zákonom. Mesto sa 
obrátilo na Najvyšší súd SR. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 412/II./14 v znení uznesenia č. 525/II./14    
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

a) účel, na ktorý sa podpora požaduje – kúpa „Nájomné byty  2 x 12 b.j., Bytový dom 2 a 
inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“,  

b) investičný zámer – realizovať kúpu „Nájomné byty  2 x 12 b.j., Bytový dom 2 a 
inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“  v k.ú. Prievidza, na  parcelách                   
č. 6652/58 a 6652/59, vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracovala projektová kancelária CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza,  

c) spôsob financovania kúpy bytového domu nasledovne: podpora zo ŠFRB vo výške 
60 % - 625 580,00 € a  dotácia z MDVaRR SR vo výške 40% - 417 050,00 €, vlastné 
zdroje vo výške 11,00 € (celková cena podľa kúpnej zmluvy 1 042 641,00 €), spôsob 
financovania technickej vybavenosti: dotácia 55 320,00 € a vlastné zdroje 49 900,28 
€, (celková cena podľa kúpnej zmluvy 105 220,28 €),  

d) žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 150/2013 Z.z.  
o Štátnom fonde rozvoja a bývania, ktorý nahradil zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. o 
Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vo výške 625.580,00 €, 

e) spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB nehnuteľnosťou – „Nájomné byty  2 x 12 
b.j., Bytový dom 2 a inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“ , LV č.10111, na 
parcele č. 6652/58 a 6652/59 vo vlastníctve firmy TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, 
972 17  Kanianka, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

f) súhlas s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti 
úveru, najmenej však po dobu 30 rokov, 
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g) súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB, 
h) súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu                

(§ 22 zákona č. 443/2010 Z.z.), 
i) uzatvorenie   kúpnej   zmluvy   na   kúpu   nehnuteľností   predávajúceho                          

TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby v meste Prievidza      
na Gazdovskej ul., ktoré sú označené v projektovej dokumentácii týchto stavieb ako 
objekty: 

           SO 01            - Bytový dom 2 – 2 x 12 bytových jednotiek 
           SO 02  - Komunikácia, chodník, odstavné plochy 
           SO 03.1 - Rozšírenie verejného vodovodu 

     SO 03.2 - Prípojky vodovodu 
     SO 04.1 - Kanalizácia splašková 
     SO 04.2 - Kanalizácia dažďová 
     SO 06  - Elektrické prípojky 
     SO 07  - Verejné osvetlenie 
j)  kúpnu cenu za predaj nehnuteľností (2 x 12 b.j. a príslušná technická vybavenosť)    

dohodnutú takto: 

 SO 01 - Bytový dom 2 -  2 x 12 b.j.:               1.042.641,00 €  
 

SO 02  –  Komunikácia, chodníky, odstavné plochy             39.428,57 € 
SO 031,2  –  Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné                                              
                          prípojky        20.400,00 € 
SO 041,2  –  Kanalizácia splašková, dažďová    40.285,71 € 
SO 06  –  Elektrické prípojky         1.285,00 € 
SO 07  –  Verejné osvetlenie       3.821,00 € 

Cena technickej vybavenosti  spolu:             105  220,28 € 
 

k)  v prípade obdržania úveru záväzok mesta Prievidza splácať úver zo ŠFRB vo výške 
625.580,00 €, pričom mesto v rozpočte  na tento účel vyčlení finančné prostriedky vo 
výške 12-násobku mesačnej splátky úveru a zabezpečí ich pravidelné splácanie 
počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania, 

l)   vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2015 vo 
výške 49 900,28 € na obstaranie technickej vybavenosti stavby: „Nájomné byty  2 x 
12 b.j., Bytový dom 2 a inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“,  

m)  čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza túto skutočnosť oznámi Štátnemu fondu 
rozvoja bývania aj s priznanou výškou dotácie. 

 
Financovanie stavby je ukončené. Predmetná nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta. Záložná 
zmluva na zriadenie záložného práva v prospech MDVRR SR na zabezpečenie pohľadávky 
vo výške poskytnutej dotácie 417 050,-- € zaslaná na podpis MDVRR SR. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č. 414/II./14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na podanie žalobného návrhu na súd vo veci neplatnosti 
Zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa  15.11.2010 s Mgr.  Petrom 
Šebom, trvale bytom Prievidza, Veterná ul. č.716/35, 

II.   ukladá právnej kancelárii 
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vykonať všetky potrebné právne  kroky za účelom určenia neplatnosti Zmluvy 
o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 15.11.2010 s Mgr. Petrom Šebom,  
trvale bytom Prievidza, Veterná ul. č.716/35, 

 
Právna kancelária podala dňa 18.09.2015 na Okresný súd Prievidza návrh na určenie 
neplatnosti právneho úkonu. 
- uznesenie v sledovaní 
 

 
Uznesenie č. 450/II./14  
Mestské zastupiteľstvo  
II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Modernizácia monitorovacieho kamerového 
systému v meste Prievidza“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 2 000 € t.j. 20 % z celkových výdavkov na 
projekt.  

 
Projekt bol úspešne ukončený.                     
- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 
 
 

Uznesenie č. 452/II./14 
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje  

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza 
(2007 – 2013) pre rok 2015 s tým, že do konca roka 2015 bude Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 2013) uvedený do 
súladu s ustanoveniami novelizovaného zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja, účinného od 1. januára 2015.  
 

V súčasnosti prebieha zapracovanie pripomienok do  návrhu  Programu rozvoja mesta 
Prievidza( 2016 – 2023), ktorý bude v  súlade s ustanoveniami novelizovaného zákona č. 
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, účinného od 1. januára 2015.  
- uznesenie v sledovaní 

 
 
 

Rok 2013  
 
Uznesenie č. 345/II./13  
Mestské zastupiteľstvo 
II.            schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom 
realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP, 
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t. j. vo  výške 48 100,66 €.  
 
Projekt bol úspešne ukončený.                     
- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 
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Rok 2011 
 
Uznesenie č. 73/IV. až VI./11 
Mestské zastupiteľstvo   
IV.  schvaľuje 

záväzok mesta Prievidza: v prípade zmeny stanoviska mesta Bojnice na kladné          
a zrušenia záporného stanoviska k výstavbe cesty I/64 obchvatu  II. etapy, sa mesto 
Prievidza zaväzuje, že vybuduje prepoj cesty z križovatky ciest Ul. Ľ. Ondrejova, 
Nábrežná ul. a P.J. Šafárika  na uvedenú obchvatovú komunikáciu s tým, že mesto 
Prievidza vybuduje komunikáciu v rámci svojho katastra vrátane mostu cez rieku 
Nitru, 

V.        žiada zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
aby  do svojho harmonogramu výstavby ciest TSK zahrnul požiadavku vybudovania 
komunikácie III. triedy od plánovaného mostu cez rieku Nitru z Ul. Ľ. Ondrejova 
v Prievidzi s križovaním obchvatu a s následným smerovaním na obec Kanianka a 
napojením na komunikačný systém,  
 

VI.       odporúča  primátorke mesta JUDr. Kataríne Macháčkovej 
konať vo veci tak,  aby vyvinula maximálne úsilie spolu s poslancami o čo 
najrýchlejšie zahrnutie uvedenej komunikácie do harmonogramu výstavby TSK tak, 
aby výstavba tejto komunikácie bola realizovaná súbežne s výstavbou cesty I/64 
obchvatu mesta Prievidza. 
 

Technické požiadavky sú uplatnené u investora Slovenská správa ciest Žilina. Projekt pre 
územné rozhodnutie na predĺženie zbernej komunikácie Ul. Ľ. Ondrejova po obchvat I/64 
mesta bol zaradený do návrhu rozpočtu na rok 2015, finančné prostriedky schválené neboli.    
- uznesenie v sledovaní 

 
 

Uznesenie č. 238/III./11 
Mestské zastupiteľstvo  
III. schvaľuje   

obnovu parku pred ÚPSVaR v Prievidzi podľa predloženého návrhu so zachovaním 
fontány v novej, zmodernizovanej podobe s tým, že finančné prostriedky na 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie a finančné prostriedky 
na projekt obnovy parku budú zlúčené do položky projekt „Park pred ÚPSVaR“ na 
sumu 3 250,00 € s tým, že finančné prostriedky na realizáciu prác vo výške 4 200,00 
€ zostanú bez zmeny a budú upravené až na základe výsledku verejného 
obstarávania.  
 

Úloha v plnení. Finančné prostriedky na realizáciu neboli schválené, opätovne zaradíme do 
návrhu programového rozpočtu na rok 2017. Projekt je zaradený do zásobníka projektov pre 
štrukturálne fondy.  
- uznesenie v sledovaní 
 
 
 
Rok 2010 
 
Uznesenie č. 246/II./10 
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje 

realizovať opatrenia zo záverov statického posudku.  
M – 3 Lávka pre peších – Nábrežie sv. Cyrila – Nábrežie A. Kmeťa  
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        Projekt a dočasné podopretie do úpravy rozpočtu pre rok 2010. Celkové náklady:  
po vypracovaní projektu. Realizácia sanácie do rozpočtu mesta pre rok 2011; 
M – 9 Lávka pre peších, potrubný most – Nábrežie sv. Metoda – Nábrežie J. 
Kalinčiaka. 

        Projekt a realizácia stavby do úpravy rozpočtu mesta pre rok 2010. Celkové 
        náklady: budú známe po vypracovaní projektu. 
 

V zmysle  uznesenia realizuje mesto závery statického posudku takto:     
- Dielo M-3  lávka pre peších  Nábrežie sv.Cyrila - Nábrežie A.Kmeťa je zrealizované 

a skolaudované.  
- uznesenie vypustiť zo sledovania 

 
- M-9 lávka pre peších, potrubný most: Finančné prostriedky na vypracovanie 

projektovej dokumentácie neboli schválené v programovom rozpočte na r.2016.. 
Opätovne zaradíme finančné prostriedky do I. návrhu programového rozpočtu mesta 
na rok 2016.  

- uznesenie v sledovaní 
 
 

 
Rok 1997 
 
Uznesenie č. 224/II./97  v znení č. 345/II./14 
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje  

predkladanie vyhodnotenia uznesení MsZ, týkajúcich sa predaja nehnuteľností 
z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien 2 x ročne a to v mesiaci 
apríl a október. 

 
Právna kancelária vyhodnocuje uznesenia týkajúce sa predaja nehnuteľností z majetku 
mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien, ktoré budú predložené orgánom mesta 
v mesiaci apríl 2016. 
- uznesenie v sledovaní 



Informácia 
o rozpracovaných kontrolách v období od 10. 11. 2015  do 08. 02. 2016 

 
 
 

V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi 
informáciu o  rozpracovaných kontrolách za obdobie od 10. 11. 2015 do 08. 02. 2016. 
 
 
 
Rozpracované kontroly: 
 

1. Základná škola , Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza – Kontrola hospodárenia a 
nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom - prebieha na základe poverenia č. 
28/ 2015 zo dňa 04. 11. 2015. 
 

2. Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza - Kontrola dotácie poskytnutej 
z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 z Programu 13 – Sociálne služby, Podprogram 
2 – Príspevky neštátnym subjektom – prebieha na základe poverenia č. 1/2016 zo dňa 
15. 01. 2016.   

 
3. Materské centrum Slniečko, OZ Prievidza – Kontrola dotácie poskytnutej 

z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 z Programu 13 – Sociálne služby, Podprogram 
2 – Príspevky neštátnym subjektom – prebieha na základe poverenia č. 2/2016 zo dňa 
01. 02. 2016.   
 

 
 
 
 
 
 
 
V Prievidzi 03. 02. 2016 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Henrieta Gebrlínová 
                                                                                             hlavná kontrolórka mesta 
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Príloha č. 2 
S t a n o v i s k o 

 
hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 

 
  

V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi a v súlade s ustanovením § 18 d)   
ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonala hlavná 
kontrolórka  kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. V predloženom materiáli č. 
5/2016 je vyhodnotených 25 uznesení prijatých v rokoch 1997 – 2015. Vyhodnotenie 
obsahuje 12 uznesení schválených v rokoch 2010 až 2015, ktoré sú po ich vyhodnotení ako 
splnené navrhnuté na vypustenie zo sledovania.  
 

Z uznesení  navrhnutých na vypustenie zo sledovania vybrala hlavná kontrolórka 
na kontrolu 3 uznesenia: 
 

1. Uznesenie č. 395/II./15 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje a odporúča primátorke mesta 

predložiť Valnému zhromaždeniu spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., návrh na: 
a) odvolanie JUDr. Kataríny Macháčkovej z funkcie konateľa spoločnosti (zástupcu 

mesta) v spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.,  
b) vymenovanie JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. do funkcie konateľa spoločnosti 

(zástupcu mesta) v spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. 
 
Vyhodnotenie uznesenia:  
 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. bol zapísaný ako konateľ spoločnosti Prievidza 
Invest, s.r.o., do obchodného registra. 

 
 
Kontrola plnenia uznesenia: 
 

Predmet kontroly: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín 
 Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 03.02.2016, v ktorom 
je podľa poslednej aktualizácie údajov zo dňa 02.02.2016 zapísaný od 04.12.2015 ako 
konateľ spoločnosti JUDr. Ing. Ľuboš  Maxina. 
 
 

2. Uznesenie č. 403/II./15 
Mestské zastupiteľstvo  
II.  schvaľuje    
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice   č. 
796/2014/OZ/2.4.1 zo dňa 17. 10. 2014 za účelom prípravy a realizácie predmetného 
zámeru cyklotrasy. 
   
Vyhodnotenie uznesenia:    
 Schválený dodatok č. 1 (číslo dodatku D 698/2015/OZ/2.4.1/1/796/2014) k Zmluve 
o spolupráci medzi mestami Prievidza  a Bojnice k pripravovanej stavbe :Cyklotrasa medzi 
mestami Prievidza a Bojnice je podpísaný, právoplatný s nadobudnutím účinnosti 
15.10.2015. 
 
Kontrola plnenia uznesenia: 
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Predmet kontroly: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 17.10.2014 
  

Skontrolovaný bol Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 17.10.2014 
zaevidovaný pod č. 698/2015/OZ/2.4.1/1 D 796/2014 uzatvorený medzi mestom Prievidza 
a mestom Bojnice.  
Uvedeným dodatkom sa zmenil čl. 4. Práva a povinnosti zmluvných strán odsek a) bod 2, 
odsek b) bod 2, odsek c) bod 2. 
Dodatok bol: 

- podpísaný dňa 02.10.2015 
- zverejnený dňa 14.10.2015 
- nadobudol účinnosť 15.10.2015 

 
 

3. Uznesenie č. 246/II./10 
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje 

realizovať opatrenia zo záverov statického posudku.  
M – 3 Lávka pre peších – Nábrežie sv. Cyrila – Nábrežie A. Kmeťa  

        Projekt a dočasné podopretie do úpravy rozpočtu pre rok 2010. Celkové náklady:  
po vypracovaní projektu. Realizácia sanácie do rozpočtu mesta pre rok 2011; 
M – 9 Lávka pre peších, potrubný most – Nábrežie sv. Metoda – Nábrežie J. 
Kalinčiaka. 

        Projekt a realizácia stavby do úpravy rozpočtu mesta pre rok 2010. Celkové 
        náklady: budú známe po vypracovaní projektu. 
 
Vyhodnotenie uznesenia:  
 V zmysle  uznesenia realizuje mesto závery statického posudku takto:     

- Dielo M-3  lávka pre peších  Nábrežie sv.Cyrila - Nábrežie A.Kmeťa je zrealizované 
a skolaudované.  
 

 Kontrola plnenia uznesenia: 
 
Predmet kontroly: Kolaudačné rozhodnutie 

 Dňa 18.1.2016 bolo pod spisovou značkou č. 2.4.2-06-8546-2015 vydané kolaudačné 
rozhodnutie na základe ktorého sa povoľuje užívanie stavby: Lávka pre peších M-3 cez rieku 
Handlovka v Prievidzi. Z hľadiska dĺžky trvania je stavba trvalá.  
Do dňa kontroly plnenia uznesenia kolaudačné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. 

 
Vykonanou kontrolou výpisu z obchodného registra, dodatku k zmluve o spolupráci 

a kolaudačného rozhodnutia konštatujem, že všetky podmienky boli do týchto dokumentov 
zapracované tak , ako ich schválilo MsZ,  čím boli jednotlivé uznesenia splnené.  

 
 
Na základe týchto skutočností odporúča hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi 

prija ť materiál č. 5/2016 s pripraveným návrhom na uznesenie.   
 
 
V Prievidzi dňa 03. 02. 2016      
 
 
 
        Ing. Henrieta Gebrlínová 
                                                                                               hlavná kontrolórka mesta 



Dôvodová správa 

k oprave schválených materiálov k uzneseniam č. 157/2015 a 436/2015 

 

 Schválené znenie materiálov, ktoré tvoria prílohu uznesení č. 157/2015 a 436/2015 

navrhujeme opraviť z dôvodu prepisovej chyby, ktorá sa stala v mesiaci apríl 2015 a následne 

v mesiaci november 2015 v predkladaných materiáloch označených ako  „Návrh na I. úpravu 

rozpočtu „ a Návrh na II. úpravu rozpočtu“ . V týchto materiáloch neboli v ZpS vyčíslené zostatky 

finančných prostriedkov z roku 2014 v celkovej výške 17 Eur tak na strane príjmov ako i na strane 

výdavkov bežnej časti rozpočtu.  

 Mesto ako zriaďovateľ tieto prostriedky vo svojom rozpočte rozpísané malo. Z dôvodu 

kontinuity ako i ďalších finančných tokov je potrebné vykonať úpravu v schválených materiáloch aj 

v ZpS, nakoľko ku skutočným plneniam došlo. 

 

IV.       o p r a v u j e    

                 

 

I.zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2015 schválená uznesením č. 

157/15 zo dňa 27.04.2015   sa opravuje v celom rozsahu formou navýšenia v príjmovej 

a výdavkovej časti o 17 Eur tak, ako je uvedené v prílohe tohto materiálu. Jednalo sa 

o prepisovú  chybu. 

 

II. zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2015 schválená uznesením č. 

436/15 zo  dňa 10.11.2015  sa opravuje v celom rozsahu formou navýšenia v príjmovej 

a výdavkovej časti o 17 Eur tak, ako je uvedené v prílohe tohto materiálu. Jednalo sa 

o prepisovú  chybu. 

 

 

 

        Ing. Branislav Magdolen 

        riaditeľ ZpS 



           
 
 
 

F 250/0  KP Servis MsR a MsZ 

 

I. zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2015 
 
Uznesením MsZ  č.447/2014  zo dňa 25.11.2014  bol schválený viacročný rozpočet  Zariadenia pre 
seniorov Prievidza  na roky 2015, 2016 a 2017. 
 
Príjmy celkom: 1 710 000 euro 
Výdavky celkom: 1 710 000 euro 
 
Hodnoty sú uvádzané  zaokrúhlené na celé euro  
 

A) Úprava príjmovej časti rozpočtu 
B) Úprava výdavkovej časti rozpočtu 
C) Celková bilancia rozpočtu 

  
A) PRÍJMOVÁ ČASŤ                         Rozpočet          Návrh na            Rozpočet   

                                                                                     schválený          I. zmenu          po I. zmene 
 
 
PRÍJMY SPOLU:                 1 710 000          13 727           1 723 727 
v tom: 
PRÍJMY BEŽNÉ             1 710 000                17           1 710 017 
 
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY           750 000                  0              750 000 

223 001 – príjmy za predaj služieb                         480 000                0              480 000  
223 003 – príjmy za stravovanie          270 000                  0              270 000 
 
 
300 TRANSFERY            960 000                  0              960 000                  
312 001 – zo ŠR na BV               960 000                  0              960 000 
 
 454 Nedočerpané vlastné príjmy z roku 2014                         0                   17                      17 
 
 
  
 
  
  
PRÍJMY KAPITÁLOVÉ                   0             1 3 710               13 710 
 
454 Nedočerpané vlastné príjmy z roku 2014                         0             13 710              13 710 
 
 
 
 
B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 
VÝDAVKY SPOLU:         1 710 000         13 727           1 723 727  
v tom:        
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600 VÝDAVKY  BEŽNÉ          1 710 000              17           1 710 017  
 

610 Mzdy, platy OOV                      876 000     0             876 000  
  

620 Poistné do pois ťovní              310 000     0              310 000 
  
 

630 Tovary a služby               524 000               17        524 017 
  
          
700 VÝDAVKY  KAPITÁLOVÉ                       0              13 710           13 710 
Nedočerpané vlastné príjmy z roku 2014 by sme chceli v roku 2015 použiť na financovanie kapitálových výdavkov.  
10 tisíc na stavebné úpravy, konkrétne na rekonštrukciu existujúcich nevyhovujúcich kúpeľní a ich úpravu na  
bezbariérové a 3 tisíc na zakúpenie veľkokapacitnej sušičky, nakoľko sušička ktorá je v prevádzke už 15 rokov je vo veľmi 
zlom technickom stave aj kapacitne už nepostačuje. 
  

C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPO ČTU 
 
Príjmy celkom:          1 710 000            13 727          1 723 727 
Výdavky celkom:          1 710 000            13 727          1 723 727 
Rozdiel:                                    0                    0                       0 
 
 
Bežný rozpo čet: 
 bežné príjmy:          1 710 000                     17          1 710 017 
 bežné výdavky:         1 710 000                     17          1 710 017 
            rozdiel:             0                      0                        0 
 
Kapitálový rozpo čet 
 kapitálové príjmy:                       0              13 710               13 710 
  kapitálové výdavky:                       0              13 710               13 710 
 rozdiel:                         0                       0             0 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

F 250/0  KP Servis MsR a MsZ 

 
 
         

II. zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2015 
 
Uznesením MsZ  č.447/2014  zo dňa 25.11.2014  bol schválený viacročný rozpočet  Zariadenia pre 
seniorov Prievidza  na roky 2015, 2016 a 2017. Prvou zmenou rozpočtu schválenou MsZ  
27.4.2015 bol rozpočet upravený nasledovne. 
 
Príjmy celkom: 1 723 727 euro 
Výdavky celkom: 1 723 727 euro 
 
Hodnoty sú uvádzané  zaokrúhlené na celé euro : 
 

A) Úprava príjmovej časti rozpočtu 
B) Úprava výdavkovej časti rozpočtu 
C) Celková bilancia rozpočtu 

  
A) PRÍJMOVÁ ČASŤ                         Rozpočet          Návrh na            Rozpočet   

                                                                                     schválený          II. zmenu          po II .zmene 
 
 
PRÍJMY SPOLU:                 1 723 727                   0           1 723 727  
v tom: 
PRÍJMY BEŽNÉ             1 710 017                  0           1 710 017 
 
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY           750 000                  0              750 000 

223 001 – príjmy za predaj služieb                         480 000                0              480 000  
223 003 – príjmy za stravovanie          270 000                  0              270 000 
 
 
300 TRANSFERY            960 000                  0              960 000                  
312 001 – zo ŠR na BV               960 000                  0              960 000 
 
 454 Nedočerpané vlastné príjmy z roku 2014                          17                 0                       17 
 
 
  
 
  
  
PRÍJMY KAPITÁLOVÉ          13 710                      0               13 710 
 
454 Nedočerpané vlastné príjmy z roku 2014                13 710                      0               13 710 
 
 
 
 

B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
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VÝDAVKY SPOLU:          1 723 727                      0           1 723 727  
v tom:        
600 VÝDAVKY  BEŽNÉ          1 710 017                     0           1 710 017
  

 
610 Mzdy, platy OOV                      876 000              49 000             925 000  
  

620 Poistné do pois ťovní              310 000         0              310 000 
  
 

630 Tovary a služby               524 017            - 49 000           475 017 
  
          
700 VÝDAVKY  KAPITÁLOVÉ             13 710                    0              13 710  
 
 
 
C) CELKOVÁ  BILANCIA ROZPO ČTU 

 
Príjmy celkom:          1 723 727                     0          1 723 727 
Výdavky celkom:          1 723 727                     0          1 723 727 
Rozdiel:                                    0                    0                       0 
 
 
Bežný rozpo čet: 
 bežné príjmy:          1 710 017                       0          1 710 017 
 bežné výdavky:         1 710 017                       0          1 710 017 
            rozdiel:             0                      0                        0 
 
Kapitálový rozpo čet 
 kapitálové príjmy:                13 710                     0               13 710 
  kapitálové výdavky:                13 710                     0               13 710 
 rozdiel:                         0                       0             0 
     
 
 
 
 
 
 
 
 


