Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 27. 3. 2017
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

8.00 h
14.30 h

Prítomní poslanci:

22 poslancov podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Helena Dadíková, Michal Dobiaš, Ing. Peter Paulík,
Mgr. Ľubomír Vida – neskorší príchod

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta
JUDr. Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie
Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu
Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta
Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kanc. primátorky mesta
Ing. Marián Bielický – ved. ekonomického odboru
Ing. Štefan Bača – ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP
PhDr. Ivona Vojtášová – vedúca ref. obchodu a CR
Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a star. o občana
Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia
Ing. Roman Veselý – vedúci referátu pre ÚP a dopravu
JUDr. Veronika Ľahká – právnička
JUDr. Emília Kačmárová – právnička
JUDr. Aneta Tarnóczyová – právnička
Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie
Ján Detko – ref. informatiky
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP
JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o.
Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS
Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – primátor mesta Partizánske
- ostatní podľa prezenčnej listiny

K bodu 1)
„Otvorenie“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) poslancov MsZ, zúčastnených
zástupcov mestského úradu a 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, Katarína
Čičmancová – spravodajca mestskej rady.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ: Júliusa Uríka a Mgr.
Zuzanu Vreckovú.
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Bc. Vieru Ďurčekovú – za
predsedníčku, Mgr. Ota Kóňu – za člena, Ing. Jozefa Polereckého – za člena.
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MsZ uznesením č. 103/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej
komisie.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdržal
Návrh programu obdžali poslanci v pozvánkach.
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Správa SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza
za obdobie január – december 2016
Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza
č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice
Doplnenie obsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza
Návrh obsahu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Prievidza
Zverenie novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD, s. r. o.
Majetkovoprávne veci
D i s k u s i a p r e o b y v a t e ľ o v (od 10.00 h do 11.00 h)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Návrh programu bodu „Rôzne“:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

Výzva na zaujatie stanoviska k problematike znečisťovania a ochrany ovzdušia na
hornej Nitre
Informácia o pripravených projektoch
Informácia o záujme organizácie Sokol na Slovensku, v zastúpení TJ SOKOL
Prievidza, vybudovať telocvičňu - špecializovanú halu pre judo v areáli niektorého zo
školských alebo predškolských zariadení mesta Prievidza
Predĺženie termínu rekonštrukcie obradnej siene (sobášnej miestnosti)
Postup mesta v súdnom spore - náhrada škody z ublíženia na zdraví
Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania na telekomunikačné služby
verejných obstarávateľov – mesto Prievidza, KaSS, ZpS, SMMP, s.r.o. a TSMPD,
s.r.o.
Zmena spôsobu schválenia Zmien a doplnkov č. 15 ÚPN mesta Prievidza

Mgr. Rudolf Fiamčík, poslanec MsZ, požiadal o stiahnutie bodu „Výzva na zaujatie
stanoviska k problematike znečisťovania a ochrany ovzdušia na hornej Nitre“ z programu
rokovania MsZ konaného dňa 27. 3. 2017, nakoľko sa problematikou nezaoberali komisie
MsZ. Primátorka mesta uviedla, že na rokovanie k tomuto bodu prizvala primátora mesta
Partizánske - doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD. JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že
problematika znečisťovania a ochrany ovzdušia na hornej Nitre nie je riešená ako spor,
návrh uznesenia nesmeruje proti HBP, a. s. Podstatné je, aby MsZ problematiku ochrany
ovzdušia prerokovalo a zaoberalo sa touto témou. Mgr. Rudolf Fiamčík aj po vysvetlení
zaradenia bodu do programu trval na jeho schválení a podal poslanecký návrh na stiahnutie
bodu „Výzva na zaujatie stanoviska k problematike znečisťovania a ochrany ovzdušia na
hornej Nitre“ z programu rokovania MsZ konaného dňa 27. 3. 2017.
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MsZ uznesením č. 104/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo stiahnutie bodu „Výzva
na zaujatie stanoviska k problematike znečisťovania a ochrany ovzdušia na hornej Nitre“
z programu rokovania MsZ konaného dňa 27. 3. 2017.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 3 poslanci za, 15 proti, 2 sa zdržali
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, podala návrh na zmenu poradia bodov
programu rokovania MsZ konaného dňa 27. 3. 2017 – prerokovanie bodu „Výzva na zaujatie
stanoviska k problematike znečisťovania a ochrany ovzdušia na hornej Nitre“ pod bodom č. 2
programu rokovania MsZ.
MsZ uznesením č. 105/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu poradia bodov
rokovania MsZ – prerokovanie bodu „Výzva na zaujatie stanoviska k problematike
znečisťovania a ochrany ovzdušia na hornej Nitre“ pod bodom č. 2 programu rokovania MsZ
konaného dňa 27. 3. 2017.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za, 3 sa zdržali
Poslanci hlasovali k programu rokovania ako celku.
MsZ uznesením č. 106/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválili program Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27. 3. 2017 so zmenou poradia bodov rokovania MsZ –
prerokovanie bodu „Výzva na zaujatie stanoviska k problematike znečisťovania a ochrany
ovzdušia na hornej Nitre“ pod bodom č. 2 programu rokovania MsZ.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Schválený program rokovania:
1) O t v o r e n i e
2) Výzva na zaujatie stanoviska k problematike znečisťovania a ochrany ovzdušia na
hornej Nitre
3) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
4) Správa SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD
Prievidza za obdobie január – december 2016
5) Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
6) Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza
č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany
7) Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice
8) Doplnenie obsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza
9) Návrh obsahu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Prievidza
10) Zverenie novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD, s. r. o.
11) Majetkovoprávne veci
12) D i s k u s i a p r e o b y v a t e ľ o v (od 10.00 h do 11.00 h)
13) R ô z n e
14) I n t e r p e l á c i e p o s l a n c o v
15) Z á v e r
Program bodu „Rôzne“:
1) Informácia o pripravených projektoch
2) Informácia o záujme organizácie Sokol na Slovensku, v zastúpení TJ SOKOL
Prievidza, vybudovať telocvičňu - špecializovanú halu pre judo v areáli niektorého zo
školských alebo predškolských zariadení mesta Prievidza
3) Predĺženie termínu rekonštrukcie obradnej siene (sobášnej miestnosti)
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4) Postup mesta v súdnom spore - náhrada škody z ublíženia na zdraví
5) Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania na telekomunikačné
služby verejných obstarávateľov – mesto Prievidza, KaSS, ZpS, SMMP, s.r.o.
a TSMPD, s.r.o.
6) Zmena spôsobu schválenia Zmien a doplnkov č. 15 ÚPN mesta Prievidza
K bodu 2)
Dôvodovú správu k „Výzve na zaujatie stanoviska k problematike znečisťovania
a ochrany ovzdušia na hornej Nitre“ predložil Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky
mesta.
Mesto Partizánske sa listom zo dňa 27. februára 2017 obrátilo na primátorku mesta
Prievidza s prosbou, aby v mestskom zastupiteľstve zabezpečila prerokovanie problematiky
znečisťovania a ochrany ovzdušia na hornej Nitre. Okrem iného primátor mesta Partizánske
v liste vyzýva, aby mesto Prievidza spoločne, cez volených predstaviteľov samosprávy,
jednoznačne definovalo odmietavý postoj k akýmkoľvek pokusom poškodzujúcim zdravie
občanov našich miest a obcí a prijalo stanovisko, ktoré bude umocňovať význam spoločného
zápasu o ochranu zdravia a životného prostredia v regióne hornej Nitry. List bol adresovaný
aj všetkým primátorom miest v okrese Prievidza a všetkým starostkám a starostom obcí
v okresoch Prievidza a Partizánske.
Slovenský hydrometeorologický ústav na konci januára 2017 vydal pre mesto Prievidza
upozornenie - prvý stupeň smogovej situácie. Následne Okresný úrad Trenčín aktivoval
akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre okres Prievidza. Mgr. Alojz Vlčko
poznamenal, že verejným záujmom je chrániť zdravie obyvateľov a životné prostredie.
Hornonitrianske bane Prievidza realizovali v závere roka 2016 a úvode roka 2017
prevádzkové testovanie náhradnej spaľovacej jednotky v Elektrárňach Nováky. Na
spaľovanie uhlia používali odstavený 3. blok v ENO. 3. blok bol technicky upravený na nižší
výkon a používalo sa v ňom pri testovaní nízkosírnaté palivo. Šlo o odskúšanie nového
spôsobu odsírenia za pomoci bikarbonátu sodného, meranie teplotných spádov v kotly za
účelom návrhu vhodnej denitrifikácie a taktiež dobeh výroby elektriny z dôvodu poruchovosti.
Primátorka mesta dala slovo primátorovi mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozefovi Božíkovi,
PhD. Primátor mesta Partizánske uviedol, že na pôde okresu Prievidza vznikla petičná akcia,
ktorá prešla až po okres Partizánske a bola predmetom viacerých diskusií. Na základe
vzniknutej situácie si mesto Partizánske vyžiadalo stanovisko Slovenskej inšpekcie životného
prostredia k téme prevádzkového pokusu.
Správa, ktorú obdržali, bola predmetom
rokovania MsZ v meste Partizánske. V mesiaci február nemala Slovenská inšpekcia ŽP
priebežné informácie o produkcii emisií, pokus nepodliehal žiadnemu schvaľovaciemu
procesu. Rokovania MsZ v Partizánskom sa zúčastnil predseda petičného výboru.
V mesiacoch január a február 2017 bol zaznamenaný prudký nárast meraných ukazovateľov.
Ďalej dodal, že je potrebné obhajovať, aby hospodársky záujem nebol nad ochranou zdravia
ľudí a ochranou prostredia. Zdôraznil, že ak sa aj takéto pokusy musia z nejakého vážneho
dôvodu konať, musia byť od prvého dňa monitorované Slovenskou inšpekciou ŽP.
Na rokovaní MsZ požiadala o slovo p. Anna Oravcová, riaditeľka odboru ľudských zdrojov
spol. HBP, a. s. Požiadala o vystúpenie viacerých zástupcov spol. HBP, a. s., ktorí budú
hovoriť k prevádzkovému pokusu v Elektrárni Nováky, k smogovej situácii, dotáciám na
ťažbu uhlia, k otázke zamestnanosti a pod. JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,
uviedla, že nie je priestor na otvorenie všetkých navrhovaných tém a predložila návrh, aby
k prerokovávanému bodu „Výzva na zaujatie stanoviska k problematike znečisťovania
a ochrany ovzdušia na hornej Nitre“ vystúpil z prítomných zástupcov HBP, a. s., len jeden
zástupca - Ing. Rastislav Januščák a to k problematike priamo súvisiacej s bodom rokovania.
Návrh bol uznesením č. 107/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválený.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 15 poslancov za, 1 sa zdržal
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Ing. Rastislav Januščák, riaditeľ pre stratégiu a vonkajšie vzťahy spol. HBP, a. s., uviedol,
že množstvo ľudí sa pýta, čo sa deje a bane vysvetľujú. Konštatoval, že v roku 2016 bolo
zaznamenaných viac ako 1700 hodín prevádzkových porúch. Z tohto dôvodu HBN hľadali
riešenie, nakoľko pri pozastavení výroby vznikajú riziká požiaru. Po dohode s ENO vzniklo
riešenie a to vznik záložného zdroja v prípade porúch. Bolo potrebné pripraviť náhradnú
spaľovaciu jednotku. Pokus bol úspešný, predmetné zariadenie bude funkčné pre budúce
obdobie. Ing. Rastislav Januščák ďalej uviedol, že 300 m vysoký komín dostatočne
zabezpečuje rozptyl častíc na celé Slovensko. Vyjadril sa, že v súvislosti so zdravým
životným prostredím okrem iného treba robiť opatrenia vo forme odstraňovania posypov
z komunikácií po zimnom období.
Primátorka mesta uviedla, že mesto Prievidza reaguje na výzvu mesta Partizánske.
Problematika bola riešená aj na ZMOHN s tým, že obce a mestá sa samé rozhodnú, či sa do
výzvy zapoja. Ďalej dodala, že v žiadnom prípade mestu Prievidza nejde o zatváranie baní
na hornej Nitre ani vytĺkanie politického kapitálu. To sú argumenty tých, ktorí nechcú, aby sa
hovorilo o dopadoch na zdravie ľudí. Konštatovala, že si plne uvedomuje, aký význam majú
bane pre zamestnanosť v regióne, no zároveň je potrebné hovoriť aj o tom, že spaľovanie
uhlia v elektrárni musí byť plne pod kontrolou. Je nutné skúmať aj dopady na zdravie a
životné prostredie a čo najefektívnejšie ich znižovať.
Do rozpravy sa zapojili viacerí poslanci MsZ. Ing. Ľuboš Jelačič konštatoval, že zdravie ľudí
nesmie byť druhoradé a podporil stanovisko primátorky mesta Prievidza a primátora mesta
Partizánske. Ing. Richard Takáč poznamenal, že je prirodzené, keď ľudia odsudzujú veci,
ktoré majú zlý vplyv na zdravie ľudí, avšak diskutovanú tému označil ako „vytĺkanie
politického kapitálu“. Konštatoval, že nevidí dôvod, prečo sa tento problém rieši na pôde
MsZ, touto problematikou sa majú zaoberať príslušné inštitúcie. Bc. Viera Ďurčeková
poznamenala, že nikto z poslancov nechce, aby bola v regióne nezamestnanosť, ale zdravie
obyvateľov musí byť prvoradé. Mgr. Rudolf Fiamčík uviedol, že mesto by malo byť
pedantné aj vo veci zrekultivovania skládky odpadov vo Veľkej Lehôtke. Primátorka mesta
dodala, že poslanec je veľmi dobre informovaný o postupoch a konaní mesta v danej veci.
MUDr. Jaroslav Cigaňák upozornil na vysokú úmrtnosť na onkologické ochorenia v regióne
horná Nitra. Ide o alarmujúce údaje, ktoré netreba zakrývať žiadnou politikou. Lekári
organizujú mnohé konferencie, pričom upozorňujú verejnosť aj našich politikov na to, aby
konečne urobili opatrenia na zlepšenie životného prostredia.
Mgr. Oto Kóňa poznamenal, že v tejto chvíli nijaké politické útoky nie sú opodstatnené.
Uznesenie je navrhnuté tak, že mesto si vyžiada len informácie. V krátkosti sa k téme vyjadril
p. Ivan Kostka zo spol. HBP, a. s. , a hovoril o kvalite uhlia a pod. Poslanec MsZ MUDr.
Peter Oulehle sa pýtal, prečo boli pokusy vykonávané práve v zimnom období, prečo
kompetentní nepočkali na obdobie, kedy sa nevykurovalo...
Doc. PaeDdr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta Partizánske, konštatoval, že neexistuje
žiadna vyspelá krajina, v ktorej by sa spaľoval lignit.
Primátorka mesta ukončila rozpravu k tomuto bodu a na záver uviedla, že treba hovoriť
o zdraví a ochrane životného prostredia a je dobré, že sa MsZ touto témou zaoberalo.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 108/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za, 4 sa zdržali
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku.
K bodu 3)
Vyhodnotenie uznesení MsZ predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ.
V rámci vyhodnotenia bolo navrhnuté na zrušenie uznesenie MsZ č. 539/16, ktorým MsZ
schválilo zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok – nebytové priestory
v budove CVČ Spektrum pre neziskovú organizáciu GoodSports International Bratislava.
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Nakoľko Centru voľného času SPEKTRUM Prievidza bola dňa 2. 2. 2017 doručená žiadosť
od n.o. GoodSports International Bratislava, v zastúpení Ing. Katarínou Móziovou, o zrušenie
dlhodobého prenájmu na priestory veľkej telocvične a učebne, bol na rokovanie MsZ
predložený návrh na zrušenie uvedeného uznesenia.
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila stanovisko k plneniu uznesení
MsZ. Na základe vykonanej kontroly konštatovala, že podmienky z uznesení boli
zapracované do zmlúv tak, ako ich schválilo MsZ.
Ing. Henrieta Gebrlínová podala správu o skončených a rozpracovaných kontrolách v období
30. 1. 2017 do 26. 3. 2017. V uvedenom období bola ukončená kontrola v Základnej škole,
Rastislavova ul. Prievidza a kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza
z programu 13-Sociálne služby. Skontrolované bolo poskytnutie dotácií prijímateľom: Nový
domov, n. o., Prievidza, Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Prievidza, Slovenský
Červený kríž, územný spolok Prievidza, Spojená škola internátna, Prievidza, ARS PRO
FEMINA, Prievidza, SPDDD Úsmev ako dar, pobočka Prievidza. Touto kontrolou neboli
zistené nedostatky.
Naďalej zostávajú rozpracované kontroly – kontrola hospodárenia a dodržiavanie predpisov
v MsP Prievidza, kontrola vedenia účtovníctva v ZŠ, Ul. O. J. Šafárika, Prievidza, a kontrola
oprávnených nákladov pri realizácii výkonov vo verejnom záujme – MHD Prievidza za
obdobie 06 -12/2016 v SAD Prievidza, a. s.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 109/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
K bodu 4)
Správu SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD
Prievidza za obdobie január – december 2016 predložil Ing. Michal Danko, riaditeľ SAD
Prievidza, a. s.
Ing. Michal Danko informoval o ukončení pôvodnej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme
a uzatvorení novej zmluvy s platnosťou od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2017 na základe výsledkov
výberového konania. Počas roka 2016 sa nemenili cestovné poriadky, nedošlo k zmene
počtu autobusov. V súčasnosti sa rieši projekt dopravnej obslužnosti. MUDr. Jaroslav
Cigaňák sa pýtal, koľkými percentami prispievajú na činnosť samosprávy a koľko by mestá
museli zafinancovať, aby MHD bola v meste zadarmo (otázka bola položená v súvislosti
s témou zdravého životného prostredia). Ing. Michal Danko uviedol, že tržby prepravcu sú
zhruba 1 mil. eur a dotácia od mesta 1 mil. €. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že
mesto Žilina zvažuje zavedenie bezplatnej MHD. Mgr. Rudolf Fiamčík uviedol, že mesto by
mohlo zvážiť so zavedením bezplatnej MHD predovšetkým v čase zvýšeného smogu.
MsZ uznesením č. 110/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo Správu SAD Prievidza, a.
s., na vedomie.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
K bodu 5)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom
poriadku pohrebísk predložila JUDr. Emília Kačmárová, právnička mesta.
Koncom roka 2016 došlo k odovzdaniu kolumbária na cintoríne na Mariánskej ul. v Prievidzi.
Podstatou vypracovaného nového návrhu je doplnenie článku 4 „Kolumbárium“ a zmena
Prevádzkového poriadku pohrebísk a cenníka služieb. Nájom urnovej schránky v kolumbáriu
na 20 rokov je vo výške 210 €, nájom urnovej schránky v kolumbáriu na 40 rokov je 380 €.
Nájom urnovej schránky v kolumbáriu na každých ďalších 10 rokov je po uplynutí doby
nájmu 40 rokov 15 €.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že pôvodný návrh bol minulý mesiac stiahnutý
z prerokovania orgánov mesta na prepracovanie. Oproti pôvodnému návrhu došlo k zníženiu
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ceny za nájom urnovej schránky v kolumbáriu. Ďalej dodal, že využitím možnosti
umiestnenia urny v kolumbáriu už pozostalí nemusia vynakladať ďalšie financie. Je to
kompletná cena za službu. JUDr. Emília Kačmárová informovala o pripomienkach z komisií
MsZ. MsR odporučila VZN prijať v takom znení, ako bolo predložené. Fyzické ani právnické
osoby nevzniesli pripomienky k návrhu VZN.
MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
k bodu 12)
„Diskusia pre obyvateľov“
O slovo požiadala Ing. Jana Michaličková.
Pripomenula svoje podnety
z predchádzajúcich vystúpení na MsZ, kedy sa zaoberala zverejneným článkom v novinách
Prieboj, ktorý sa týkal jej osoby a sťažnosťou, ktorú podala na primátorku mesta.
Konštatovala, že po poslednom vystúpení na rokovaní MsZ komunikovala s Ing. Antonom
Pištom, ref. pre správne delikty, priestupky, sťažnosti a petície a zároveň zistila, že on je tým
zamestnancom mesta, ktorý úzko spolupracuje s komisiou na prešetrenie sťažností proti
činnosti poslanca MsZ, primátora a hlavného kontrolóra.
Následne reagovala na odpovede, ktoré dostala z mesta na žiadosti o sprístupnenie
informácií. Konštatovala, že jednu žiadosť vybavoval Ing. Anton Pišta, pričom odpoveď
podpísal prednosta MsÚ. MVDr. Norbert Turanovič potvrdil, že odpoveď na predmetnú
infožiadosť pripravoval zamestnanec Ing. Anton Pišta, nakoľko požadované informácie sa
nachádzajú v spisoch na právnej kancelárii. V danej veci spolu osobne komunikovali.
Ing. Jana Michaličková konštatovala, že ďalšie dve žiadosti vybavoval Mgr. Ďureje (týkali sa
zverejneného článku). Uviedla, že má informácie priamo od ľudí, že primátorka bola
informovaná o výstupe médiám, pričom v odpovedi sa uvádza, že primátorka mesta
neodsúhlasuje mediálne výstupy.
Ďalej sa pýtala, prečo bolo v odpovedi z komisie uvádzané, že dala podnet na NKU. Na
záver svojho vystúpenia konštatovala, že v odpovedi sa uvádza, že pri koncipovaní článku
sa vychádzalo z jej vystúpení na MsZ, a preto na najbližšom MsZ vystúpi a bude analyzovať
prepisy nahrávok z jej vystúpení.
K bodu 6)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2017, ktorým sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 39/1997 o povinnostiach
fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany predložil JUDr. Róbert Pietrik,
vedúci právnej kancelárie.
Dňa 20.02.2017 bolo mestu Prievidza doručené dožiadanie Okresnej prokuratúry v Prievidzi
vo veci preskúmania súladu VZN mesta Prievidza č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a
právnických osôb na úseku požiarnej ochrany so zákonom. Na základe skutočnosti, že
existuje dôvodný predpoklad, že okresná prokuratúra proti tomuto všeobecne záväznému
nariadeniu podá protest prokurátora, keďže mesto nemá zákonné zmocnenie na jeho
vydanie, bol spracovaný návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2017, ktorým sa zrušuje VZN
č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany.
K návrhu neboli vznesené pripomienky fyzických ani právnických osôb.
MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Prievidza č. 2/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Prievidza č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej
ochrany.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
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K bodu 6)
Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice predložil Ing. Roman
Veselý, vedúci ref. územného plánovania a dopravy.
Mesto Prievidza podporuje rozvoj cyklistickej dopravy. Pri zámere mesta využiť finančné
prostriedky z operačných programov MDVaRR na budovanie cyklistickej infraštruktúry
uzavrelo mesto Prievidza zmluvu o spolupráci s mestom Bojnice na spoločnej participácii pri
tomto zámere. Koncepčný dokument „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza
a Bojnice“ navrhuje základnú sieť cyklistickej infraštruktúry na úrovni miest Prievidza
a Bojnice, pričom rešpektuje jestvujúce dopravné osi ako aj základné koncepčné zámery
širšieho záujmového územia. Predložený dokument bude tiež predmetom schvaľovacieho
procesu v Mestskom zastupiteľstve mesta Bojnice.
Ing. Richard Takáč sa pýtal, prečo zatiaľ nebola podaná žiadosť o NFP. JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD. uviedol, že na strane mesta Bojnice neboli pripravené všetky podklady.
Ing. Štefan Bača dodal, v rámci cyklotrasy sa vyskytli problémy s pozemkami vo vlastníctve
Urbáru.
MsZ uznesením č. 111/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Stratégiu rozvoja
cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
K bodu 8)
Návrh na doplnenie obsahu Zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený
uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa 26.05.2015) predložil Ing. Roman Veselý, vedúci ref. územného
plánovania a dopravy. Na spracovanie Zmien a doplnkov uzavrelo mesto Zmluvu o dielo so
spol. Ekoplán, s. r. o., Bratislava.
MsZ prijímalo uznesenia samostatne ku každej požiadavke.
MsZ uznesením č. 112/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie obsahu Zmien
a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa 26.05.2015)
v rozsahu: Lokalita Letisková ulica – obytné územie, Helena Štroblíková, spôsob
financovania formou participácie žiadateľa v 100 % -nej alikvotnej čiastke na základe
zmluvného vzťahu so spoločnosťou Ekoplán s.r.o., Budatínska 10, Bratislava.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
MsZ uznesením č. 113/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo doplnenie obsahu
Zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa
26.05.2015) v rozsahu: Lokalita Riečna ulica – obytné územie, Ivan Vaňo.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov proti
MsZ uznesením č. 114/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo doplnenie obsahu
Zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa
26.05.2015) v rozsahu: Lokalita Riečna ulica – obytné územie, Ing. Miroslav Toman.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov proti
MsZ uznesením č. 115/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo doplnenie obsahu
Zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa
26.05.2015): v rozsahu: Lokalita Riečna ulica – komerčná vybavenosť, Marek Danihel.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov proti
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MsZ uznesením č. 116/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo doplnenie obsahu
Zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa
26.05.2015) v rozsahu: Koncová ulica, Ing. Martin Ugróczy.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov proti, 1 sa zdržal
MsZ uznesením č. 117/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie obsahu Zmien
a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa 26.05.2015)
v rozsahu: Malá Lehôtka - rodinné domy, Ľuboš Čičmanec - s podmienkou rešpektovania
výsledkov prehodnotenia rozvojových lokalít pre obytné územie z hľadiska rizika zosuvov
(zabezpečenie geologického prieskumu), spôsob financovania formou participácie žiadateľa
v 100 % -nej alikvotnej čiastke na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Ekoplán s.r.o.,
Budatínska 10, Bratislava.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
MsZ uznesením č. 118/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie obsahu Zmien
a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa 26.05.2015)
v rozsahu: Ul. Pod banskou - rodinný dom, Anton Nedeljak, spôsob financovania formou
participácie žiadateľa v 100 % -nej alikvotnej čiastke na základe zmluvného vzťahu so
spoločnosťou Ekoplán s.r.o., Budatínska 10, Bratislava.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
MsZ uznesením č. 119/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie obsahu Zmien
a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa 26.05.2015)
v rozsahu: Píly - Ul. Tkáčska – apartmánový bytový dom, Ladislav Ješík, spôsob
financovania formou participácie žiadateľa v 100 % -nej alikvotnej čiastke na základe
zmluvného vzťahu so spoločnosťou Ekoplán s.r.o., Budatínska 10, Bratislava.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
COOP Jednota SD požiadala o doplnenie obsahu Zmien a doplnkov č. 16 ÚPN mesta
Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa 26. 05. 2015) – zmena regulatívov
s umožnením rozšírenia predajne a vybudovaním spevnených plôch: lokalita „Píly - Ul.
Okružná – rozšírenie predajne, COOP Jednota SD“. MsR odporučila schváliť s podmienkou
doloženia súhlasného stanoviska nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov priľahlých bytových
domov. Ing. Roman Veselý uviedol, že tento súhlas zatiaľ doručený nebol. MVDr. Norbert
Turanovič uviedol, že bolo zvolaných niekoľko stretnutí so zástupcami COOP Jednota SD
i stretnutie so zástupcom priľahlého bytového domu. Potrebný súhlas vlastníkov bytov
priľahlých bytových domov zatiaľ COOP Jednota SD nedoložila. V požiadavke COOP
Jednota SD je zvolané stretnutie zástupcov oboch strán (obyvatelia – COOP Jednota SD) na
deň 30. 3. 2017 o 18,00 h v KaSS.
MsZ uznesením č. 120/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie obsahu Zmien
a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa 26.05.2015)
v rozsahu: Píly - Ul. Okružná – rozšírenie predajne, COOP Jednota SD – s podmienkou
doloženia súhlasného stanoviska nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov priľahlých bytových
domov, spôsob financovania formou participácie žiadateľa v 100 % -nej alikvotnej čiastke na
základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Ekoplán s.r.o., Budatínska 10, Bratislava.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdržal
MsZ uznesením č. 121/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie obsahu Zmien
a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa 26.05.2015)
v rozsahu: Malá Lehôtka – prehodnotenie rozvojových lokalít na bývanie, Spoločenstvo
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urbárnikov Malá Lehôtka, spôsob financovania formou participácie žiadateľa v 100 % -nej
alikvotnej čiastke na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Ekoplán s.r.o., Budatínska
10, Bratislava.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
MsZ uznesením č. 122/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo doplnenie obsahu Zmien
a doplnkov č. 16 ÚPN mesta Prievidza (schválený uzn. MsZ č. 224/15 zo dňa 26.05.2015)
v rozsahu: Ul. R. Jašíka – zmena funkčného využitia, RIKU s.r.o., p. Kuffer – uličný priestor
na Ul. R. Jašíka po križovatku s Ul. J. Červeňa, spôsob financovania formou participácie
žiadateľa v 100 % -nej alikvotnej čiastke na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou
Ekoplán s.r.o., Budatínska 10, Bratislava.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
K bodu 9)
Návrh obsahu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Prievidza predložil Ing. Roman Veselý, vedúci ref. územného plánovania a dopravy.
Z dôvodu požiadavky mesta na usmernenie architektúry Námestia slobody a jeho okolia
z hľadiska problematiky umiestňovania letných terás a umiestňovania reklamných stavieb
a ostatných reklamných a informačných zariadení vznikla potreba doplnenia regulatívov
v Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Prievidza. Počas prípravných prác tiež boli
doručené mestu požiadavky súkromných fyzických a právnických osôb na zmeny a doplnky
tejto územnoplánovacej dokumentácie.
Požiadavky na doplnenie: Reklamné a informačné zariadenia a reklamné stavby –
regulácia,Letné terasy – regulácia, Bojnická cesta – polyfunkčný objekt, Ivan Reis, Ul. A.
Hlinku – polyfunkčný objekt, Realitus s.r.o.
MsZ uznesením č. 123/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zaradenie do obsahu
Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza: Reklamné
a informačné zariadenia a reklamné stavby – regulácia.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uznesením č. 124/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zaradenie do obsahu
Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza: Letné terasy –
regulácia.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uznesením č 125/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zaradenie do obsahu
Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza požiadavku
„Bojnická cesta – polyfunkčný objekt, Ivan Reis“.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov proti
MsZ uznesením č. 126/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zaradenie do obsahu
Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza: Ul. A. Hlinku –
polyfunkčný objekt, Realitus s.r.o. – s podmienkou určenia záväzných regulatívov
podlažnosti pre daný objekt v rozsahu 3 nadzemných podlaží a 1 podzemného podlažia za
účelom parkovania, a spôsob financovania požiadavky formou finančnej participácie
investora v 100 %-nej alikvotnej čiastke.
Prezentácia: 16 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za

10

K bodu 10)
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia,
novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD, s. r. o.

informovala

Zverenie

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 27.02.2017 bol prerokovaný návrh
mesta na rozšírenie majetku, ktorý je zverený do nájmu v rámci nájomných zmlúv
uzatvorených so spoločnosťou TSMPD s.r.o., Prievidza. Uzneseniami MsZ č. 80/17 – 83/17
bol schválený zámer mesta a spôsob nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Následne v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bol
dňa 09.03.2017 na úradnej tabuli a webovej stránke mesta zverejnený zámer a spôsob
prenechania majetku do nájmu spoločnosti TSMPD s.r.o.
MsZ uznesením č. 127/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľného
majetku – sektor K (urnové steny) na cintoríne na Mariánskej ulici v Prievidzi, v celkovej
obstarávacej cene 392 757,94 € pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, na účel
zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených,
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri
výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. f) citovaného zákona patrí aj prevádzkovanie
a údržba mestských cintorínov, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 35/2013
zo dňa 31.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 – č. 4, t. j. ročného nájomného vo výške 1,00
€, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, a to formou písomného dodatku.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uznesením č. 128/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľného
majetku – verejného osvetlenia na Koncovej ul. v Prievidzi, v celkovej obstarávacej
cene 5 500,00 €, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, na účel zabezpečenia výkonu
verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, spôsobom podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4
ods. 3 písm. g) citovaného zákona patrí aj správa a údržba verejného osvetlenia, za
podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme
nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov č. 1 – č. 23, t. j. ročného
nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou
písomného dodatku.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
MsZ uznesením č. 129/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom hnuteľného majetku
– chladiarenského zariadenia k mobilnej ľadovej ploche, v celkovej obstarávacej cene 62
244,00 €, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, na účel zariaďovania záležitostí na
úseku prevádzky, údržby a správy športovísk, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm.
f) citovaného zákona patrí aj správa a údržba športových zariadení, za podmienok
dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 01.07.2002
v znení jej Dodatkov č. 1 – č. 17, t. j. ročného nájomného vo výške 0,03 €, na dobu
neurčitú, a to formou písomného dodatku.
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Prezentácia: 16 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za
MsZ uznesením č. 130/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľného
majetku – spevnenej plochy pred vchodom č. 36 na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi, v celkovej
obstarávacej cene 13 489,18 €, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, na účel realizácie
projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta
Prievidza“, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi základné úlohy
mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby
jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. f) citovaného zákona patrí aj správa
a údržba verejných priestranstiev, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 24/2014
zo dňa 27.05.2014, t. j. ročného nájomného vo výške 10,00 €/ 1 parkovacie miesto, na dobu
neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, a to formou písomného dodatku.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
K bodu 11)
Žiadosti o zriadenie vecných bremien predložila Ing. Petra Briatková, referentka
právnej kancelárie.
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke
2927/8, požiadala o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť
na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, právo uloženia inžinierskych
sietí na Ul. olympionikov, Bojnická cesta, Ul. S. Chalupku, Ul. Š. Králika – zemných káblov
v rámci realizácie stavby „7802 – Prievidza – rekonštrukcia VNV 668/úsek/8,
183/úsek/1“ v rozsahu približne 914 m2, (6kV káble budú nahradené 22 kV zemnými
káblami).
MsZ uznesením č. 131/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena podľa zamerania geometrickým plánom, na neobmedzenú dobu za odplatu, a to
podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom (za obmedzenie užívania), ktorý dá na vlastné
náklady vypracovať investor a za podmienok definovaných v uznesení.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Právna kancelária spracovala návrh na zosúladenie uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi s Memorandom o spolupráci zo dňa 15.12.2016 uzatvoreného so spoločnosťou
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina, pre stavbu: - „Prievidza, Hradec:
zahustenie DTS IBV Hradec I. etapa“ .
MsZ uznesením č. 132/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ
č. 515/15 zo dňa 08.12.2015.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za
Juraj Cmarko a manželka Iveta Cmarková, spoločný trvalý pobyt Prievidza, Na
záhrade 224/2, požiadali o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza
strpieť na časti pozemku v k. ú. Hradec, parcela registra E KN č. 80/13, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 504 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – plynovej prípojky
k rodinnému domu na parcele registra C KN č. 336 (Ul. Na záhrade), pričom prípojka bude
realizovaná v chodníku; predpokladaný rozsah vecného bremena je 1 m2 + ochranné pásmo.
MsZ uznesením č. 133/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena, podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa
IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako
násobok
rozlohy
pozemku
v m2,
vypočítanej
z dĺžky
trasy
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vedenia
inžinierskych
sietí
a šírky
ochranného
pásma po každej strane
a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú
prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej
lokalite je 10,00 €/m2; a za podmienok definovanými v uznesení.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Ďalšie žiadosti predkladala JUDr. Aneta Tarnóczyová, právnička.
JUDr. Aneta Tarnoczyová predložila informáciu o znaleckých posudkov vypracovaných
znalcami Ing. Adolfom Daubnerom a Ing. Pavlom Jurkovičom – znalcami z odboru
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
nehnuteľností a to výmenníkových staníc VS-12, VS-16, VS-6 a VS-19.
MsR odporučila vyhlásiť obchodné verejné súťaže na prevod jednotlivých výmenníkových
staníc samostatne a zároveň ako celok, pričom pri vyhodnocovaní obchodných verejných
súťaží na prevod výmenníkových staníc a pozemkov mesto uprednostní vyšší výnos
z predaja nehnuteľností.
Ing. Richard Takáč uviedol, že nesúhlasí s predloženým návrhom a ohodnotenie VS 19 na
Ul. A. Mišúta sa mu zdá privysoké oproti ostatným cenám určených znaleckými posudkami.
Taktiež vyjadril nesúhlas s vyhlásením OVS na prevod všetkých štyroch výmenníkových
staníc ako celok, podľa jeho názoru nejde o štandardný postup. Ďalej uviedol, že v zmysle
platnej legislatívy je možný prevod v prípade VS 19 aj spôsobom ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ chcel kúpiť nehnuteľnosti za účelom užívania priestorov
na športovú činnosť (rozvoj pohybových aktivít detí a mládeže so zameraním na športovú
gymnastiku).
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. pripomenul, že TSK ponúka na predaj telocvične v rámci
mesta Prievidza, ktoré sa nevyužívajú. Taktiež ich ponúkajú na predaj formou obchodnej
verejnej súťaže. Ďalej uviedol, že spôsob odpredaja nehnuteľností formou OVS ako celok nie
je nový spôsob, nakoľko mesto obdobne vyhlásilo OVS na pavilóny bývalej ZŠ na Ul. S.
Chalupku.
Ing. Richard Takáč predložil poslanecký návrh, aby mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž
na prevod majetku mesta – nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza: výmenníková stanica VS-12,
výmenníková stanica VS-16, výmenníková stanica VS-6 a výmenníková stanica VS-19
jednotlivo na každú výmenníkovú stanicu (nie ako celok).
MsZ uznesením č. 137/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh Ing.
Richarda Takáča, aby mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prevod majetku mesta –
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza: výmenníková stanica VS-12, výmenníková stanica VS-16,
výmenníková stanica VS-6 a výmenníková stanica VS-19 jednotlivo na každú výmenníkovú
stanicu (nie ako celok).
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 10 poslancov za, 7 proti, 3 sa zdržali
MsZ uznesením č. 135/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta previesť
prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľnosti:
1. Výmenníkovú stanicu VS-12 súpisné č. 2921 na pozemku parcela reg. C KN
č. 5043/1 s výmerou 166 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok
parcela reg. C KN č. 5043/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m²
a pozemok parcela reg. C KN č. 5045/4, ostatné plochy s výmerou 220 m²
odčleneného Geometrickým plánom č. D-60/2017 z pozemku parcela reg. C KN
č. 5045/1
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2. Výmenníkovú stanicu VS-16 súpisné č. 30959 na pozemku parcela reg. C KN
č. 5049/1 s výmerou 189 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok
parcela reg. C KN č. 5049/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 189
m² a pozemok parcela reg. C KN č. 5050/5, ostatné plochy s výmerou 172 m²
odčleneného Geometrickým plánom č. C-60/2017 z pozemku parcela reg. C KN
č. 5050/1 a 5050/4;
3. Výmenníkovú stanicu VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku parcela reg. C KN
č. 1860 s výmerou 292 m², na ulici Nábrežie sv. Cyrila, v k. ú. Prievidza, pozemok
parcela reg. C KN č. 1860, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 292
m² a pozemok parcela reg. C KN č. 1859/20, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 214 m² odčleneného Geometrickým plánom č. B-60/2017 z pozemku
parcela reg. C KN č. 1859/1;
4. Výmenníkovú stanicu VS-19 súpisné č. 20732 na pozemku parcela reg. C KN
č. 4985 s výmerou 312 m², na Ulici A. Mišúta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela
reg. C KN č. 4985, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m² a pozemok
parcela reg. C KN č. 4870/18, ostatné plochy s výmerou 222 m² odčleneného
geometrickým plánom č. A-60/2017 z pozemku parcela reg. C KN č. 4870/1;
5. Výmenníkové stanice:
VS-12 súpisné č. 2921 na pozemku parcela reg. C KN č. 5043/1 s výmerou 166
m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5043/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m² a pozemok parcela reg. C KN č.
5045/4, ostatné plochy s výmerou 220 m² odčleneného Geometrickým plánom č.
D-60/2017 z pozemku parcela reg. C KN č. 5045/1;
VS-16 súpisné č. 30959 na pozemku parcela reg. C KN č. 5049/1 s výmerou 189
m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5049/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 189 m² a pozemok parcela reg. C KN č.
5050/5, ostatné plochy s výmerou 172 m² odčleneného Geometrickým plánom č.
C-60/2017 z pozemku parcela reg. C KN č. 5050/1 a 5050/4;
VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku parcela reg. C KN č. 1860 s výmerou 292 m²,
na ulici Nábrežie sv. Cyrila, v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 1860,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 292 m² a pozemok parcela reg. C KN č.
1859/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 214 m² odčleneného
Geometrickým plánom č. B-60/2017 z pozemku parcela reg. C KN č. 1859/1;
VS-19 súpisné č. 20732 na pozemku parcela reg. C KN č. 4985 s výmerou 312
m², na Ulici A. Mišúta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 4985,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m² a pozemok parcela reg. C KN č.
4870/18, ostatné plochy s výmerou 222 m² odčleneného Geometrickým plánom č.
A-60/2017 z pozemku parcela reg. C KN č. 4870/1 ako celok
formou obchodných verejných súťaží s podmienkami:
1. účel využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza
2. kúpna cena a) Výmenníkovej stanice VS-12 súpisné č. 2921, pozemku pod stavbou parcela
reg. C KN 5043/1 a pozemku parcela reg. C KN č. 5045/4 – minimálne vo
výške 34 552,80 € (ZP č. 6/2017)
b) Výmenníkovej stanice VS-16 súpisné č. 30959, pozemku pod stavbou parcela
reg. C KN č. 5049/1 a pozemku parcela reg. C KN č. 5050/5– minimálne vo
výške 34 921,28 € (ZP č. 7/2017)
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c) Výmenníkovej stanice VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku pod stavbou parcela
reg. C KN č. 1860 a pozemku parcela reg. C KN č. 1859/20 – minimálne vo
výške 38211,36 € (ZP č. 5/2017)
d) Výmenníkovej stanice VS-19 súpisné č. 20732 na pozemku pod stavbou
parcela reg. C KN č. 4985 a pozemku parcela reg. C KN č. 4870/18 –
minimálne vo výške 76 983,66 € (ZP č. 109/2015)
e) výmenníkových staníc:
VS-12 súpisné č. 2921 na pozemku parcela reg. C KN č. 5043/1 s výmerou
166 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č.
5043/1 s výmerou 166 m² a pozemok parcela reg. C KN č. 5045/4
VS-16 súpisné č. 30959 na pozemku parcela reg. C KN č. 5049/1 s výmerou
189 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č.
5049/1 s výmerou 189 m² a pozemok parcela reg. C KN č. 5050/5
VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku parcela reg. C KN č. 1860 s výmerou 292
m², na ulici Nábrežie sv. Cyrila, v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č.
1860 s výmerou 292 m² a pozemok parcela reg. C KN č. 1859/20 a
VS-19 súpisné č. 20732 na pozemku parcela reg. C KN č. 4985 s výmerou 312
m², na Ulici A. Mišúta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 4985,
s výmerou 312 m² a pozemku parcela reg. C KN č. 4870/18 ako celok vo
výške 184 669,10 € určenej ako súčet cien podľa písm. a), b), c) a d);
3. termín úhrady kúpnej ceny - do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy;
4. pri vyhodnocovaní obchodných verejných súťaží na prevod výmenníkových
staníc a pozemkov ako celok a individuálne na každú samostatne mesto
uprednostní vyšší výnos z predaja nehnuteľností.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 11 poslancov za, 2 proti, 6 sa zdržalo
JUDr. Aneta Tarnoczyová podala informáciu o novej obchodnej verejnej súťaži
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú.
Prievidza – nehnuteľností stavby súpisné č. 10732 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na
LV č. 1 vedenej ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemkov parcela
reg. C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m², č. 7843/1, ostatné plochy
s výmerou 502 m² a č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m².
Boli doručené dva súťažné návrhy na uzavretie zmluvy, ktoré spĺňajú podmienky súťaže:
1. RELAX SK, s.r.o., Poruba 395, 5206,00 €
2. Marek Jančo, Mačov 434, Diviaky nad Nitricou, 10 000,00 €
Mestská rada uznesením č. 171/17 zo dňa 20. 3. 2017 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 13.02.2017 na základe uzn. MsZ č. 31/17 zo dňa 31.01.
2017 ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh predložil Marek Jančo, trvalý pobyt Mačov
434, Diviaky nad Nitricou. Mestská rada požiadala primátorku mesta uzatvoriť kúpnu zmluvu
na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľností stavby súpisné
č. 10732 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 vedenej ako budova
zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemkov parcela reg. C KN č. 7841, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 361 m², parcela reg. C KN č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou
502 m² a parcela reg. C KN č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m² s
Marekom Jančom, trvalý pobyt Mačov 434, Diviaky nad Nitricou, ktorého súťažný návrh bol
posúdený ako vhodnejší s podmienkami: účel využitia: v súlade s územným plánom, kúpna
cena: vo výške 10 000,00 €, úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
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Oddelenie výstavby a životného prostredia požiadalo o majetkovoprávne usporiadanie
pozemkov pod existujúcim chodníkom pre peších nachádzajúci sa na Staničnej ulici, parcela
registra C KN č. 1184/34, 1184/26, 1184/52, 1184/32 a 1184/33, ktoré sa nachádzajú
v priestore autobusovej stanice pred budovami vo vlastníctve Železničnej spoločnosti
Slovensko, a.s., za účelom rozšírenia rekonštrukcie a modernizácie autobusovej stanice
v Prievidzi, časť MHD.
MsZ uznesením č. 137/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo majetkovoprávne
usporiadanie pozemkov a to formou prevodu, nájmu alebo zriadením vecného bremena.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Oddelenie výstavby a životného prostredia požiadalo o majetkovoprávne usporiadanie
železničného nadchodu nad železnicou medzi sídliskom Zapotôčky a sídliskom Žabník,
evidovaný ako stavba na pozemku, parcela registra C KN č. 1184/1, zastavané plochy
a nádvoria vo vlastníctve Železníc SR, za účelom jeho opravy a rekonštrukčných prác.
MsZ uznesením č. 138/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo majetkovoprávne
usporiadanie železničného nadchodu nad železnicou medzi sídliskom Zapotôčky a sídliskom
Žabník, a to formou osvedčenia vyhlásenia o vydržaní – notárska zápisnica.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Ing. Sinjar Al-Hadi, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Hlinku č. 25/12, požiadal o zrušenie
predkupného práva na nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN
č. 5400/53, ostatné plochy s výmerou 777 m2, zapísaný na LV č. 9305, nadobudnutý od
mesta Prievidza Kúpnou zmluvou č. 60/06 a zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa
12.12.2006 pod č. V 5917/06 zo dňa 05.02.2007, na účel výstavby rodinného domu,
z dôvodu že banka pri zabezpečení úveru nemôže akceptovať predkupné právo v prospech
mesta Prievidza. Ako ďalší dôvod žiadateľ uviedol, že na vybavenie hypotekárneho úveru
a dokončenie stavby mu podľa stavebného povolenia zostal čas len do 25.8.2018.
MsZ uznesením č. 139/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zrušenie predkupného
práva.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za, 10 proti, 4 sa zdržali
Jozef Petráš a manželka, spoločne trvalý pobyt Školská ul. č. 15, Prievidza V., požiadali
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku parcela registra C KN č. 872/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 59 m2, na účel rozšírenia pozemku vo vlastníctve
žiadateľov s následným vybudovaním plota, odvodnenia a tým zabránia zaplavovaniu dvora,
na ktorom majú močarisko. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 08.03.2017.
MsZ uznesením č. 140/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, za cenu 10,00 €/m2, pre Jozefa
Petráša a manželku, spoločne trvalý pobyt Školská ul. č. 15, Prievidza V., spôsobom
prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. sa vrátil ešte k žiadosti Ing. Sinjara Al-Hadiho, ktorý požiadal
o zrušenie predkupného práva s tým, že na rokovaní MsR bol odporučený návrh na zápis
predkupného v prospech mesta Prievidza na druhé miesto za hypotekárnou bankou,
prípadne žiadateľ má preukázať rozostavanosť stavby rodinného domu.
MsZ na základe poslaneckého návrhu JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. schválilo uznesením
č. 141/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zápis predkupného práva na nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/53, ostatné plochy s výmerou 777 m2,
zapísaný na LV č. 9305, nadobudnutý od mesta Prievidza Kúpnou zmluvou č. 60/06
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a zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 12.12.2006 pod č. V 5917/06 zo dňa
05.02.2007 s Ing. Sinjara Al-Hadi, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Hlinku č. 25/12, v prospech
mesta Prievidza na druhé miesto za hypotekárnou bankou, prípadne preukázať
rozostavanosť stavby rodinného domu.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Peter Bebjak a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Urbárska ul. 948/24, požiadali
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č.
2980/3 vo výmere 220 m2, na účel majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľnosti,
nakoľko predmetnú parcelu užívali jeho rodičia už od roku 1983 a starali sa o údržbu
a čistotu tohto pozemku, a cez predmetný pozemok bude zabezpečený lepší prístup
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ si dal vypracovať v zmysle uznesenia
MsZ č.528/16 zo dňa 5.12.2016 znalecký posudok na vlastné náklady, ktorým bol ocenený
žiadaný pozemok na cenu 20,51 €/m2. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa
08.03.2017.
MsZ uznesením č. 142/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod vlastníctva
prebytočného majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela
registra C KN 2980/3, záhrady vo výmere 220 m2, pre Petra Bebjaka a manž., spoločne
trvalý pobyt Prievidza, Urbárska ul. 948/24, na záhradkárske účely, spôsobom ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, za cenu vo výške 20,51 €/m2 (kúpna cena spolu vo výške
4512,20 €).
Prezentácia: 16 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za
K žiadosti Veroniky Púchyovej, miesto podnikania Prievidza, Dlhá ulica 369/36,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 2238/1,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 842 m2, v rozsahu výmery 10 m2 na účel
umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy pred prevádzkou kaviarne (stolíky bez
slnečníkov) na Pribinovom námestí slobody I.16, prijalo MsZ uznesenie č. 143/17, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
MsZ schválilo zámer prenájmu pozemku spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za
podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške
0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou
lehotou, s podmienkou dodržania platných Regulatív letných terás na Námestí slobody
a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi a zabezpečenia kvetinovej
výzdoby v okolí vonkajšieho sedenia – terasy.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
K žiadosti Štefana Gonsku, bytom Prievidza, Ul. I. Bukovčana 1264/16, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 70, zastavané
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 20 m2 na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho
sedenia, terasy pred prevádzkou Cafe Baroko na Ulici M. R. Štefánika 36; prijalo MsZ
uznesenie č. 144/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
MsZ schválilo zámer mesta prenajať časť pozemku spôsobom ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, za podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.
a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou
výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť priechodnosť chodníka vedľa prevádzky
kaviarne v šírke 1,20 m a s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho
sedenia – terasy.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
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MsZ sa zaoberalo vizualizáciami letných terás na Námestí slobody a dodržiavaním platných
Regulatív letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej
zóne v Prievidzi. Vizualizáciami jednotlivých terás sa zaoberal VVO č. 1.
Spol. FUN CAFFE, s. r. o., predložila fotografiu letnej terasy pre letnú sezónu 2017. Architekt
mesta a ani VVO č. 1 nedali súhlasné stanovisko k vizualizácii.
MsZ uznesením č. 145/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vypovedanie Nájomnej
zmluvy č. 9/2016 uzatvorenej so spol. FUN CAFFE, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Námestie
slobody 36
s tým, že pokiaľ nájomca preukáže počas plynutia výpovednej lehoty
zosúladenie skutočného vzhľadu letnej terasy s platným Regulatívom letných terás na
Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi, bude výpoveď
z nájmu vzatá späť a uzavretý dodatok k nájomnej zmluve na dobu neurčitú
s jednomesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Spol. Caffe Trieste Prievidza, s. r. o., predložila fotografiu existujúcej letnej terasy pre
sezónu 2017. Architekt mesta a VVO č. 1 dali kladné stanovisko k predloženej vizualizácii.
MsZ uznesením č. 146/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzavretie dodatku
k Nájomnej zmluve č. 7/2016 so spoločnosťou Caffe Trieste Prievidza, s. r. o., so sídlom
Poruba 69, so záväzkom nájomcu dodržiavať platný Regulatív letných terás na Námestí
slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi pre rok 2017
a nasledujúce obdobie na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Anna Petrášová - AMPA, miesto podnikania Prievidza, Ul. J. Matušku 761/6 , predložila
vizualizáciu letnej terasy pre sezónu 2017. Architekt súhlasil s nájmom za podmienok
vytvorenia mierne vyvýšeného pódia. MsR odporučila vypovedanie nájomnej zmluvy.
MsZ uznesením č. 147/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vypovedanie Nájomnej
zmluvy č. 14/2003 v znení Dodatku č. 1 uzatvorenej s Annou Petrášovou - AMPA, miesto
podnikania Prievidza, Ul. J. Matušku 761/6.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Radoslav Hanzel – Radeva, miesto podnikania Kanianka, Nová 598/22, predložil fotografiu
existujúcej letnej terasy pre sezónu 2017.
Architekt mesta súhlasil za podmienky, že dáždniky budú spĺňať kritériá dane regulatívom.
Obdobné stanovisko dal aj VVO č. 1.
MsZ uznesením č. 148/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vypovedanie Nájomnej
zmluvy č. 03/2009 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 uzatvorených s Radoslavom Hanzelom –
Radeva, miesto podnikania Kanianka, Nová 598/22 s tým, že pokiaľ nájomca preukáže
počas plynutia výpovednej lehoty zosúladenie skutočného vzhľadu letnej terasy s platným
Regulatívom letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej
zóne v Prievidzi, bude výpoveď z nájmu vzatá späť a uzavretý dodatok k nájomnej zmluve na
dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Spoločnosť SAXES, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Makovického 498/2, predložila fotografiu
existujúcej letnej terasy pre sezónu 2017.
Architekt mesta súhlasil s podmienkou, že dáždniky budú spĺňať požiadavky podľa platných
regulatív. Obdobné stanovisko predložil VVO č. 1.
MsZ uznesením č. 150/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vypovedanie Nájomnej
zmluvy č. 33/12 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 uzatvorenú so spoločnosťou SAXES, s. r. o., so
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sídlom v Prievidzi, Makovického 498/2, s tým, že pokiaľ nájomca preukáže počas plynutia
výpovednej lehoty zosúladenie skutočného vzhľadu letnej terasy s platným Regulatívom
letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne
v Prievidzi, bude výpoveď z nájmu vzatá späť a uzavretý dodatok k nájomnej zmluve na
dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Spoločnosť SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického 498/2, požiadala
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN
č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 9 m2 tesne vedľa budovy
prevádzky URBAN café na Námestí slobody 29 v Prievidzi na účel umiestnenia vonkajšieho
sedenia – terasy.
MsZ uznesením č. 150/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, spôsobom ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, za podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie
od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou dodržania platných Regulatív
letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne
v Prievidzi a zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí vonkajšieho sedenia – terasy.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Spoločnosť TSG, spol. s r. o., so sídlom v Partizánskom, Veľká Okružná 1028/9, požiadala
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 1835/10,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 a parcely registra E KN č. 399/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 85 m2 , v rozsahu výmery 30 m2 na účel umiestnenia
celoročného vonkajšieho sedenia, terasy pred prevádzkou kaviarne na Námestí slobody 22.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 09.03.2017.
MsZ uznesením č. 151/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne
prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely
registra C KN č. 1835/10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 139 m2 a parcely registra
E KN č. 399/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 85 m2 , v rozsahu výmery 30 m2 na
Námestí slobody 22 pre TSG, spol. s r. o., so sídlom v Partizánskom, Veľká Okružná 1028/9,
na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka,
spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok - nájomného vo výške 0,05
€/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do
14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou dodržania
platných Regulatív letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej
mestskej zóne v Prievidzi a zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí vonkajšieho sedenia –
terasy.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Mgr. Rudolf Fiamčík, trvalý pobyt Prievidza, Podhorská ulica 453/64, požiadal o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemku parcela registra C KN č. 618/1, trvalý
trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti, a časť pozemkov: parcela registra C KN č.
617/6, ostatná plocha a parcela registra C KN č. 617/7, ostatná plocha – obe parcely spolu
v rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu vo výmere 1124 m2 na účel úžitkovej záhrady
a umiestnenia 2 úľov. Pozemok sa nachádza vedľa Vrchárskej ulice.
Poslanec MsZ Mgr. Rudolf Fiamčík uviedol, že žiadosť si podal jeho syn a z tohto dôvodu sa
zdrží hlasovania. Konštatoval, že následne, ako si podal jeho syn žiadosť, obdobnú žiadosť
si podal aj pán Štefek.
MsR odporučila na nájom predmetného pozemku vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž.
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MsZ uznesením č. 152/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza
prenechať do nájmu majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemku parcela
registra C KN č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 768 m2 a časť pozemku, parcela
registra C KN č. 617/6, ostatná plocha, spolu v rozsahu výmery 245 m², pre Mgr. Rudolfa
Fiamčíka, trvalý pobyt Prievidza, Podhorská ulica 453/64, na účel úžitkovej záhrady
a umiestnenia 2 úľov.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 3 poslanci za, 13 proti, 3 sa zdržali
K žiadosti Bohumila Štefeka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana 4/26, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemku parcela registra C KN č. 618/1, trvalý
trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti, a časť pozemkov: parcela registra C KN
č. 617/6, ostatná plocha a parcela registra C KN č. 617/7, ostatná plocha – obe parcely
spolu v rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu vo výmere 1124 m2 na záhradkárske účely
prijalo MsZ uznesenie č. 153/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
MsZ žiadosť neschválilo.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 15 poslancov proti, 3 sa zdržali
MsZ uznesením č. 154/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok - nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka,
pozemok parcela registra C KN č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti,
a časť pozemkov: parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha a parcela registra C KN č.
617/7, ostatná plocha – obe parcely spolu v rozsahu výmery 245 m², všetky pozemky spolu
vo výmere 1124 m2, ktoré sa nachádzajú vedľa Vrchárskej ulice, formou obchodnej verejnej
súťaže s podmienkami: účel využitia: záhradkárske účely, nájomné: minimálne vo výške
0,10 €/m²/rok, úhrada nájomného: polročne, doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou
výpovednou lehotou.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za
K bodu 13)
„Rôzne“
13.1) Informáciu o pripravených projektoch predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci ref. pre projekty
a investície.
Mgr. Ivan Benca podal informáciu o pripravenom projekte s názvom „Rekonštrukcia MŠ na
Ceste V. Clementisa, Prievidza“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov. Požadovaná
výška NFP je 333 582,62 €. Kofinancovanie projektu je vo výške 5 %, čo predstavuje čiastku
cca 17 600 €.
MsZ uznesením č. 155/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie žiadosti o
NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia MŠ na Ceste V. Clementisa,
Prievidza“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja
mesta,
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo
predstavuje maximálnu výšku 17 600,00 € v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Mgr. Ivan Benca predložil informáciu o pripravenom projekte s názvom „Rekonštrukcia MŠ
na Ulici M. Mišíka, Prievidza“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov.
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Požadovaná výška dotácie je 369 040,35 €. Kofincovanie zo strany mesta je vo výške 5 %,
čo predstavuje čiastku cca 19 450 €.
MsZ uznesením č. 146/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie žiadosti o
NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka,
Prievidza“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta,
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo predstavuje maximálnu
výšku 19 450,00 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Mgr. Ivan Benca podal krátku informáciu k projektu s názvom: „Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu v Prievidzi.“
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že nádoby na biologicky rozložiteľný odpad budú
hradené z eurofondov. Zatiaľ neboli dodané. V tejto istej situácii sú aj iné mestá.
MsZ uznesením č. 157/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo informáciu k projektu na
vedomie.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
13.2) Informáciu o záujme organizácie Sokol na Slovensku, v zastúpení TJ SOKOL
Prievidza, vybudovať telocvičňu - špecializovanú halu pre judo v areáli niektorého zo
školských alebo predškolských zariadení mesta Prievidza predložil MVDr. Norbert Turanovič,
prednosta MsÚ.
Organizácia oslovila mesto so záujmom vybudovať telocvičňu pre judo. Budova, v ktorej
v súčasnosti trénujú (bývalá Sokolovňa) potrebuje rekonštrukciu a zámerom organizácie je
jej odpredaj. Hala by mala byť o rozmeroch 24 x 16 m.
Mestská rada sa žiadosťou zaoberala, podporila zámer s tým, že uložila prednostovi MsÚ
preveriť možnosti umiestnenia telocvične v areáli MŠ na Nábreží sv. Cyrila. Za účasti pani
riaditeľky boli možnosti výstavby v tomto areáli preverené, pričom je možné halu vybudovať
vo východnej časti areálu. Na danom území sa podľa digitálnej mapy nachádza rozvod
areálového osvetlenia a podzemné vedenie NN, ktoré bude nutné v prípade výstavby
preložiť. Július Urík uviedol, že predmetná MŠ je zameraná na športovú gymnastiku, deti
z materskej škôlky budú môcť túto halu využívať a podporil zámer výstavby.
MUDr. Jaroslav Cigaňák uviedol, že v rámci mesta sú vybudované telocvične, ktoré sa
nevyužívajú, a treba žiadateľom ponúknuť tieto priestory.
Július Urík uviedol, že
vybudovanie telocvične bude realizovať TJ Sokol. Voľné telocvične sú pre nich z hľadiska
prevádzkových nákladov a veľkosti nevhodné, ide rozmerovo o veľké telocvične. Ing.
Branislav Bucák uviedol, že telocvičňa na Vinohradníckej ulici je v zlom stave, taktiež by si
vyžiadala veľké investície. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že možnosti musí hľadať
predovšetkým TJ Sokol. Mgr. Ľubomír Vida uviedol, že podporuje myšlienku vybudovania
haly v areáli materskej školy. Ing. Richard Takáč konštatoval, že viaceré športové kluby mali
záujem o prenájom voľných telocviční, ktoré vlastní v rámci mesta Prievidza Trenčiansky
samosprávny kraj, ale po obhliadke priestorov neprejavili záujem a to hlavne z hľadiska
prevádzkových nákladov a investícií.
MsZ uznesením č. 158/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vzájomnú spoluprácu na
projekte žiadateľa – organizácie Sokol na Slovensku, Junácka 6, Bratislava, v zastúpení TJ
SOKOL Prievidza, Rastislavova ul. 415/2, Prievidza s vybudovaním telocvične v areáli
Materskej školy v Prievidzi, Nábrežie sv. Cyrila, na parcele vo vlastníctve mesta Prievidza
č. 1858, k. ú. Prievidza s tým, že závery budú predložené na prerokovanie do orgánov
mesta.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov

21

Hlasovanie: 20 poslancov za
13.3) O predĺžení termínu rekonštrukcie obradnej siene (sobášnej miestnosti) informovala
Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o obyvateľov.
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 497/16 zo dňa 5. 12. 2016 schválilo
z dôvodu rekonštrukcie obradnej siene - sobášnej miestnosti v Mestskom dome v Prievidzi
za dočasnú sobášnu miestnosť Matričného úradu v Prievidzi – koncertnú sálu v Základnej
umeleckej škole L. Stančeka, Rastislavova ulica 745/13, Prievidza a to v období od
15.1.2017 do 31.3.2017. Z dôvodu, že počas rekonštrukcie obradnej siene sa vyskytli
nepredvídateľné technické úpravy, ktoré neboli známe v čase jej projektovania, je potrebné
predĺžiť obdobie prevádzky sobášnej miestnosti v náhradných priestoroch koncertnej sály
ZUŠ L. Stančeka do ukončenia celkovej rekonštrukcie o jeden mesiac.
Katarína Vráblová sa pýtala, či nenastal problém so snúbencami, ktorí plánovali sobáš počas
mesiaca apríl. Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že počas tohto obdobia malo nahlásený sobáš
6 párov, všetci boli o posunutí rekonštrukcie obradnej siene informovaní.
MsZ uznesením č. 159/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ
č. 497/16 zo dňa 5.12.2016 takto: v celom znení uznesenia sa text „v období od 15.1.2017 –
31.3.2017“ nahrádza textom: “od 15.1.2017 – 30.4.2017“.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
13.4) Dôvodovú správu vo veci náhrady škody z ublíženia na zdraví z titulu sťaženia
spoločenského uplatnenia obyvateľky mesta Prievidza uplatnenej na Okresnom súde
Prievidza v súdnom konaní sp. zn. 10C/21/2013 predložila JUDr. Emília Kačmárová,
právnička mesta.
JUDr. Emília Kačmárová uviedla, že v roku 2010 došlo ku škodovej udalosti. Poškodená
obyvateľka sa pri vystupovaní z autobusu pošmykla na kope snehu, ktorá bola nahrnutá na
autobusovej zastávke. Časťou tela sa zošmykla pod autobus, spod ktorého jej musel
pomáhať vodič a ďalší cestujúci. Dotyčná si v tom čase uplatnila náhradu škody cca 2500 €.
S odstupom troch rokov bola na Okresný súd Prievidza proti mestu Prievidza podaná žaloba
o náhradu škody z ublíženia na zdraví z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia vo výške
76 131 eur ako pokračujúci nárok úrazu z roku 2010. Súdne konanie prebieha už štvrtý rok.
Mesto napadlo lekársky posudok pre uplatnenie predmetného nároku. Následne bol
vypracovaný nový lekársky posudok, počet bodov bol znížený. Súd uložil mestu Prievidza,
aby sa vyjadrilo k uplatnenej výške, prípadne obe strany majú dospieť k dohode. JUDr.
Emília Kačmárová konštatovala, že v tejto veci je potrebné rozhodnutie kolektívneho orgánu.
JUDr. Martin Lukačovič sa pýtal, či bol nejaký pokus o mimosúdne vyrovnanie. Ďalej dodal,
že toto konanie pravdepodobne smeruje k tomu, že mesto prehrá tento súdny spor.
Konštatoval, že dosť vysokú položku tvoria práve úroky z omeškania a trovy právnej
zástupkyne žalobkyne. Pýtal sa, či sa to mu nedalo zabrániť.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že mesto namietalo výšku škody, ktorá sa následne
znížila. JUDr. Róbert Pietrik podotkol, že v prípade riešenia zdravotného stavu má právo
žalobca znovu konanie otvoriť. To znamená, že sa týmto prípadom môže MsZ znovu
zaoberať aj za 5 rokov, pokiaľ sa dotyčnej osobe sťaží spoločenské uplatnenie z titulu
poškodenia zdravotného stavu. Žalobca nechce ustúpiť od svojich nárokov. Právna
kancelária nemá mandát, aby na súde uzatvorila dohodu, preto je tento bod zaradený do
programu MsZ s odporučením na znalecké dokazovanie.
JUDr. Emília Kačmárová uviedla, že mesto malo záujem pridať do súdneho sporu aj spol.
TEZAS, s.r.o., ktorá bola správcom miestnych komunikácií v tom čase. Mesto sa snažilo, aby
spol. TEZAS, s.r.o., vystupovala ako vedľajší účastník na strane žalovanej, avšak k tomuto
nedošlo. Primátorka mesta dodala, že mesto sa v konaní nebráni tomu, že u pani došlo
k poškodeniu zdravia, ale musí to byť nepochybné pre obe strany.
MsZ uznesením č. 160/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo uzavretie dohody
o náhrade škody z ublíženia na zdraví z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia obyvateľky
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mesta Prievidza uplatnenej na Okresnom súde Prievidza v súdnom konaní sp. zn.
10C/21/2013.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 2 poslanci za, 13 proti, 5 sa zdržalo
MsZ uznesením č. 161/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo podanie návrhu, aby
Okresný súd Prievidza v súdnom konaní sp. zn. 10C/21/2013 nariadil vypracovanie
znaleckého posudku.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
13.5) Dôvodovú správu vo veci vykonania spoločného verejného obstarávania v oblasti
telekomunikačných služieb verejných obstarávateľov mesta Prievidza a mestských
spoločností a organizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti predložila
JUDr. Emília Kačmárová, právnička mesta.
Mesto Prievidza pripravuje verejné obstarávanie zákazky – nákup mobilných aparátov
a programov k nim pre zamestnancov mesta (MsÚ a Mestská polícia), mestskej príspevkovej
organizácie KaSS, obchodných spoločností SMMP, s. r. o. a TSMPD, s.r.o. a mestskej
rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov. Predmetná zákazka bude obstarávaná
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ide
o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je stanovená na 97 066 € s DPH na dobu 24
mesiacov, s predpokladaným mesačným objemom finančných prostriedkov vo výške 4 044 €
s DPH. Predmet zákazky bude zabezpečený a plnený na základe zmluvného vzťahu
uzavretého na dobu 2 rokov, a to od 01.05.2017 do 30.04.2019. Cieľom mesta Prievidza je
vykonať verejné obstarávanie operatívne do stanoveného termínu a zabezpečiť dodržanie
všetkých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
MsZ uznesením č. 162/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uskutočnenie spoločného
verejného obstarávania na zákazku „Telekomunikačné služby (mobilné a dátové služby)“
verejných obstarávateľov mesto Prievidza, SMMP, s.r.o. Prievidza, TSMPD, s.r.o. Prievidza,
KaSS Prievidza a Zariadenie pre seniorov Prievidza s dobou trvania zmluvného vzťahu 24
mesiacov a predpokladaným objemom finančných prostriedkov 97 066 € s DPH, a to podľa §
16 ods. 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a na tento účel uzavrieť
dohodu o uskutočnení verejného obstarávania spoločne.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
13.6) Informáciu o zmene spôsobu schválenia Zmien a doplnkov č. 15 ÚPN mesta Prievidza
predložil Ing. Roman Veselý, ved. ref. územného plánovania a dopravy.
MsZ v Prievidzi na svojom rokovaní dňa 27.2.2017 schválilo Doplnkom č. 11 k VZN mesta
Prievidza č. 31/1995 návrh Zmien a doplnkov č. 15 Územného plánu mesta Prievidza. Týmto
doplnkom je vyhlásená záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie.
Návrh
územnoplánovacej dokumentácie ako kompletný strategický dokument so smernou aj
záväznou časťou a príslušnými prílohami je potrebné schváliť v zmysle zákona č. 50/1976
(stavebný zákon) samostatným uznesením mestského zastupiteľstva. Zmeny a doplnky č. 15
UPN mesta a Doplnok č. 11 k VZN č. 31/1995 boli prijaté na poslednom rokovaní
MsZ v rámci jedného textu vo forme prijatia VZN. Z dôvodu, že zmeny a doplnky UPN je
potrebné prijať formou schválenia uznesenia.
MsZ uznesením č. 163/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu textu z prijatia
Zmien a doplnkov č. 15 ÚPN mesta Prievidza a Doplnku č. 11 k VZN mesta Prievidza č.
31/1995, ktorý schválilo MsZ v Prievidzi dňa 27. 2. 2017.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uznesením č. 164/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo „Vyhodnotenie stanovísk“
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, dotknutých právnických, fyzických osôb a
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príslušných organizácií, uplatnených počas prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 15
UPN mesta Prievidza a schvaľuje „návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach“ v
súlade s týmto vyhodnotením, a Zmeny a doplnky č. 15 ÚPN mesta Prievidza, v zmysle
zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov, s podmienkou vylúčenia funkčnopriestorového bloku FPB 16-2-4 z riešenia
územnoplánovacej dokumentácie v rámci Zmien a doplnkov č. 15. Dokumentáciu vypracoval
AGS ATELIÉR, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom
spolupracovníkov v roku 2016, Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je
predmetom schválenia Doplnku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza
č. 31/1995.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
K bodu 13)
„Interpelácie poslancov“
MUDr. Peter Oulehle sa pýtal, či mesto môže spracovať VZN v oblasti povinnosti očkovania
detí pred nástupom do škôlok prípadne jaslí. Mgr. Vlasta Miklasová, ved. odboru školstva
a starostlivosti o občana, uviedla, že mesto nemôže takúto podmienku ustanoviť vo VZN,
mesto v tejto veci dostalo usmernenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Mgr. Ľubomír Vida otvoril problematiku výrubu a opiľovania stromov. Hovoril o nezhodách
obyvateľov na Urbánkovej ulici, kde jedna skupina obyvateľov žiadala výrub stromov, druhá
skupina bola proti. Ďalej uviedol, že v roku 2015 podal na mesto žiadosť o výrub dvoch
stromov (lipy). K výrubu stromov však nedošlo, stromy boli len opílené. Konštatoval, že ak je
zriadená komisia, ktorá sa zaoberá výrubom, bolo by potrebné, aby na túto komisiu boli
prizvaní aj poslanci príslušného výboru volebného obvodu, v ktorom sa rozhoduje o výrube.
Primátorka mesta uviedla, že požiadavka bude preverená.
MUDr. Peter Oulehle požiadal o štatistiku, koľko mesto vyrúbalo stromov, koľko opílilo
stromov a ako mesto zabezpečilo náhradnú výsadbu (počet stromov) za rok 2016.
Július Urík kritizoval vstup na Námestie slobody z Rastislavovej ulice. Konštatoval, že
vonkajšie sedenie reštaurácie Merlot zasahuje do komunikácie – pešej zóny, a treba vykonať
opatrenia. Primátorka mesta uviedla, že vonkajšie sedenie je umiestnené na súkromnom
pozemku. Požiadavka bude preverená.
Ing. Richard Takáč hovoril o požiadavke obyvateľov na zriadenie klubu dôchodcov na
sídlisku Sever. Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že žiadosť môže poslanec resp. výbor
posunúť na vybavenie na odbor školstva a starostlivosti o občana.
Mgr. Rudolf Fiamčík požiadal, aby na stretnutí s predsedami VVO dostali poslanci informácie
o opravách, rekonštrukciách ciest, chodníkov v príslušných volebných obvodoch. MVDr.
Norbert Turanovič uviedol, že v krátkom čase bude zvolané stretnutie s predsedami VVO.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že zoznam komunikácií, ktoré sa budú opravovať, je
pripravený. V týchto dňoch bude spustené verejné obstarávanie.
Katarína Vráblová požiadala, aby v rámci Územného plánu mesta Prievidza bola zachovaná
zeleň (zelený pás) na Medzibriežkovej ulici.
K bodu 14)
„Záver“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu
účasť na rokovaní a vyhlásila zasadnutie za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 27. 3. 2017
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky

overovateľov

z á p i s n i c e:

...............................................................
Július Urík
overovateľ I.

...............................................................
Mgr. Zuzana Vrecková
overovateľ II.

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

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

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