
1 
 

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

konaného dňa 3. 12. 2018 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:      9.00 h 
Ukončenie zasadnutia:        12.45 h  
 
Prítomní:             23 poslancov MsZ  
                            – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnení: Helena Dadíková, MUDr. Peter Oulehle  
 
Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   Ján Kotian – predseda mestskej volebnej komisie 

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ      
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hlavná  kontrolórka mesta 
Ing. Naďa Prilinská  – vedúca kanc. prednostu MsÚ  
Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 
Mgr. Alojz Vlčko –  ved. kanc. prim. a splnom. pre etiku a protokol 
JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru                                                                                     
Ing. Štefan Bača  –  vedúci odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP                              
PhDr. Ivona Vojtášová – vedúca ref. obchodu a cestovného ruchu 
Ing. Lenka Pánisová – vedúca org. a personálneho oddelenia 
Mgr. Jana Králová – vedúca soc. oddelenia 
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi 
Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS v Prievidzi 
Ing. Branislav Fodor – riaditeľ ZpS Prievidza 
–  ďalej podľa prezenčnej listiny  
 

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v  Prievidzi (ďalej len MsZ) novozvolených poslancov, osobitne 
privítala Jána Kotiana, predsedu mestskej volebnej komisie, i  zúčastnených zamestnancov 
mesta a ďalších prítomných.  
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  23 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Nakoľko zvolané zastupiteľstvo bolo prvé vo volebnom období 2018 – 2022 zaznela štátna 
hymna. 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ Mgr. Petra Krška 
a Michala Dobiaša. 
 
Primátorka mesta informovala prítomných o návrhu programu MsZ. 
 
Návrh programu: 
 

1. O t v o r e n i e 
2. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta 
3. Oznámenie o zániku mandátu poslanca MsZ a nastúpení náhradníka 
4. Zloženie sľubu primátorky mesta Prievidza  
5. Zloženie sľubu poslancov MsZ v Prievidzi 
6. Príhovor primátorky mesta Prievidza  
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7. Schválenie programu MsZ v Prievidzi 
8. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 
9. Oznámenie o poverení zástupcov primátorky mesta 
10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ  

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

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom 
znení a voľba jej členov 

14. Zriadenie komisie MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, 
primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v platnom znení a voľba jej členov 

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

neposlancov  
18. Schválenie zástupcov mesta do organizácií založených a zriadených mestom 

Prievidza 
19. Návrh na stanovenie platu pre zástupcov primátorky mesta 
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2019 
21. Informácia o termínoch rokovania MsZ v  I. polroku 2019 
22. Z á v e r 

 
K bodu 2) 

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

K bodu 3) 
 Ing. Lenka Pánisová, vedúca organizačného a personálneho oddelenia,  informovala, 
že zvolený poslanec mestského zastupiteľstva v Prievidzi vo volebnom obvode č. IV Vladimír 
Revický sa v súlade s § 25 ods. 2 vzdal mandátu poslanca. Právne účinky vzdania sa 
mandátu poslanca nastali dňom doručenia Mestskému úradu v Prievidzi, dňa 28.11.2018.   
 
V súlade s ust. § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý 
získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode č. 4 (746 platných hlasov) – Mgr. 
Viera Dušičková. 
Primátorka mesta oznámila nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 30.11.2018 na úradnej tabuli mesta Prievidza 
a Mgr. Viere Dušičkovej odovzdala osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou MsZ                       
v Prievidzi.  
 

K bodu 4,5) 
JUDr. Katarína Macháčková zložila v zmysle zákona o obecnom zriadení sľub 

primátora mesta. Po vykonaní aktu sľubu primátora mesta,  poslankyňa Katarína 
Čičmancová slávnostne prečítala sľub poslanca MsZ. Prítomní poslanci MsZ v Prievidzi 
zložili sľub poslanca MsZ.  
 
 

K bodu 6) 
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predniesla slávnostný príhovor 
smerujúci k práci a cieľom pre volebné obdobie 2018 – 2022. 
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K bodu 7) 
 Po ukončení slávnostnej časti mestské zastupiteľstvo pokračovalo v rokovaní 
s pracovnou časťou. 
 
Primátorka mesta konštatovala, že rokovanie MsZ je naďalej rokovania a uznášania 
schopné, prítomných bolo 23 poslancov.  
 
JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že s návrhom programu boli oboznámení všetci 
prítomní v úvode rokovania. Branislav Gigac predložil návrh na zmenu programu rokovania 
MsZ a navrhol doplnenie bodu „Interpelácie poslancov“ pred bod „Záver“.  
 
Poslanci hlasovali o návrhu programu v znení, ako bol zverejnený na úradnej tabuli mesta.  
MsZ uznesením č. 502/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválili program MsZ v Prievidzi 
na deň 03.12.2018.        
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal  
                                                                                                       
Na základe poslaneckého návrhu Branislava Gigaca na zmenu programu MsZ v Prievidzi na 
deň 03.12.2018  a to doplnenie bodu „Interpelácie poslancov“ pred bod „Záver“ bolo prijaté 
uznesenie č. 503/18, ktorým MsZ schválilo zmenu programu MsZ v Prievidzi na deň 
03.12.2018 - doplnenie bodu „Interpelácie poslancov“ pred bod „Záver“. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov za, 3 proti, 2 sa zdržali  
 

K bodu 8) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predložila návrh na zloženie 

návrhovej komisie.  
 
MsZ uznesením č. 504/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo návrhovú komisiu                       
v zložení:   Katarína Čičmancová – predsedníčka,  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová  – členka, 
František Krško – člen. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predložila návrh na zloženie 
mandátovej a volebnej komisie a to z dôvodu, že v schválenom programe rokovania MsZ je 
bod „Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov“ a v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ je 
voľba členov MsR uskutočnená tajným hlasovaním.  
 
MsZ uznesením č. 505/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo mandátovú  komisiu 
v zložení: Ing. Branislav Bucák – predseda, Július Urík – člen, MVDr. Vladimír Petráš – člen. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
MsZ uznesením č. 506/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo volebnú komisiu v zložení: 
Ing. Natália Svítková – predsedníčka,  Mgr. Peter Krško  – člen,  Ing. Miroslav Žiak – člen. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodom 2,3,4,5) 
Primátorka mesta požiadala návrhovú komisiu, aby predložila uznesenie k vykonaniu aktu 
sľubu primátora mesta a poslancov MsZ.  
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MsZ uznesením č. 507/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, skonštatovalo, že novozvolená 
primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková zložila zákonom predpísaný sľub primátora 
mesta a prítomní novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca mestského zastupiteľstva,  prijatím poslaneckého mandátu novozvolenými 
poslancami zaniká mandát poslancov pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 9) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, podala informáciu, že  v súlade s § 

13b ods.1  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom znení poveruje 
zastupovaním na celé funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 poslancov: 
prvý zástupca primátora mesta:  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
druhý zástupca primátora mesta: Ing. Ľuboš Jelačič  
V súlade s § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení im 
primátorka mesta určuje  rozsah zastupovania v písomnom poverení. 
Ing. Richard Takáč sa pýtal na dôvody rozhodnutia primátorky mesta poveriť dvoch 
zástupcov.  Primátorka mesta uviedla, že Prievidzu čaká v novom období množstvo výziev, 
transformácia hornej Nitry a pod. Rovnako aj v meste Trenčín či Martin poveril primátor 
mesta zastupovaním dvoch zástupcov.   
MsZ uznesením č. 508/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo informáciu na vedomie a  
konštatovalo, že v zmysle § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení sú zástupcovia primátora mesta členmi mestskej rady. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 proti, 4 sa zdržali 
 

K bodu 10) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predložila návrh  na poverenie 

Heleny Dadíkovej, poslankyne MsZ, zvolávaním a vedením zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, ods. 3, ods. 5 a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení pre volebné obdobie 2018 – 2022. 
MsZ uznesením č. 509/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  poverilo Helenu Dadíkovú, 
poslankyňu MsZ,   zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2, ods. 3, ods. 5 a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení pre volebné obdobie 2018 - 2022.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 11) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, podala návrh na  zriadenie  7 - 

člennej mestskej  rady pre volebné obdobie 2018 - 2022 v zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
Návrh primátorky mesta na zloženie MsR bol takýto: Ing. Branislav Bucák, Katarína 
Čičmancová, Helena Dadíková, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, JUDr. Petra Hajšelová. 
PaedDr. Eleonóra Porubcová konštatovala, že poslanecký klub podporuje pani Hajšelovú 
v členstve MsR, ale nebola nominantom klubu. Ing. Richard Takáč sa s navrhovaným 
zložením nestotožnil a pýtal sa na maximálny počet členov MsR. Primátorka mesta 
konštatovala, že maximálny počet členov Mestskej rady v Prievidzi je 8 členov. Ďalej dodala, 
že pani Hajšelová kandidovala v opozičnom klube, pani Ďurčová je navrhnutá z radov 
nezávislých poslancov.  
Michal Dobiaš uviedol, že ako poslanec získal vo voľbách najväčší počet hlasov,  jeho 
legitímnou požiadavkou je členstvo v MsR.  Ďalej dodal, že súhlasí s nomináciou pani 
Ďurčovej, podporuje tento návrh, avšak dodal, že nie je zástupkyňou nezávislých poslancov.  
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Poslanec Ing. Miroslav Žiak vyjadril podporu k členstvu Michala Dobiaša v MsR.  Do 
rozpravy sa zapájali viacerí poslanci.  

 
MsZ uznesením č. 510/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zriadilo  7 - člennú mestskú radu 
pre volebné obdobie 2018 - 2022. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za, 5 sa zdržali 
 
Primátorka mesta požiadala Ing. Natáliu Svítkovú, predsedníčku volebnej komisie, aby 
informovala o priebehu tajných volieb členov MsR (tajné hlasovanie bolo vykonané v zmysle 
Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi).  
Ing. Natália Svítková konštatovala, že tajné hlasovanie sa vykoná vhodením hlasovacieho 
lístka do pripravenej hlasovacej schránky.  V rokovacej miestnosti boli vytvorené podmienky 
pre nerušenú úpravu hlasovacích lístkov, poslanci mohli využiť plentu.  
Ing. Natália Svítková požiadala predsedu mandátovej komisie, aby oznámil počet prítomných 
poslancov. V rokovacej miestnosti sa nachádzalo 23 poslancov.  
Poslanci vykonali tajné hlasovanie voľby členov MsR.  Po vykonaní hlasovania volebná 
komisia vykonala sčítanie hlasov.  Predsedníčka volebnej komisie predniesla správu 
volebnej komisie, počet rozdaných a odovzdaných hlasovacích lístkov - 23, počet platných 
lístkov -  22, počet neplatných hlasovacích lístkov – 1.  
Tajným hlasovaním bolo prijaté uznesenie MsZ č. 511/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ 
zvolilo na základe výsledkov tajného hlasovania členov mestskej rady pre volebné obdobie 
2018 - 2022:  Ing. Branislava Bucáka, Katarínu Čičmancovú, Helenu Dadíkovú, PaedDr. 
Kvetoslavu Ďurčovú a JUDr. Petru Hajšelovú a šiestym a siedmym členom sú v zmysle § 
13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zástupcovia 
primátorky mesta.  
Prítomní: 23 poslancov 
Hlasovanie:  18 poslancov za, 4 proti 
 
Ing. Richard Takáč uviedol, že podáva poslanecký návrh na zriadenie 8-člennej MsR.  
Primátorka mesta uviedla, že MsZ schválilo 7- člennú MsR. Na rokovaní MsZ už bola  
uskutočnená tajná voľba členov a prijaté uznesenie k voľbe. 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, sa vyjadrila, že MsZ  schválilo 
zriadenie 7- člennej MsR.  V zmysle zákona o obecnom zriadení, počet členov rady  tvorí 
najviac tretinu počtu poslancov, čo v prípade mesta Prievidza je osem.  V meste Prievidza 
býva spravidla počet členov v orgánoch mesta nepárny.  Ďalej dodala, že voľba 7-člennej 
MsR už bola uskutočnená.  
Primátorka mesta uviedla, že poslanec mal svoj návrh predložiť ešte pred samotnou voľbou 
členov MsR.  Poslanecký návrh mal byť podaný ešte pred schválením 7- člennej MsR.  
Michal Dobiaš požiadal poslanca Ing. Richarda Takáča o stiahnutie svojho poslaneckého 
návrhu. Michal Dobiaš oznámil, že využíva  svoje právo poslanca byť prítomný na rokovaní 
MsR a zároveň požiadal, aby mu boli doručované pozvánky vrátene všetkých materiálov, 
ktoré budú predmetom rokovania MsR. Ing. Richard Takáč stiahol svoj poslanecký návrh. 
 
MsZ uznesením č. 512/18, ktoré tvorí prílohu na vedomie, zobralo na vedomie výsledky 
tajného hlasovania – voľby členov mestskej rady, predložené Ing. Natáliou Svítkovou, 
predsedníčkou volebnej komisie.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 4 sa zdržali  
 

K bodu 12) 
Primátorka mesta predložila návrh na zriadenie 5 stálych komisií MsZ pre volebné 

obdobie 2018 –  2022: 
1.   komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít,             
2.   komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia,  
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3.   komisia školstva a kultúry,  
4.   komisia starostlivosti o obyvateľov,  
5.   komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít. 
MsZ uznesením č. 513/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zriadenie 5 stálych 
komisií MsZ pre volebné obdobie 2018 –  2022: 
1.   komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít,             
2.   komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia,  
3.   komisia školstva a kultúry,  
4.   komisia starostlivosti o obyvateľov,  
5.   komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít. 
Predmetným uznesením MsZ zároveň odvolalo všetkých členov a zapisovateľov stálych 
komisií MsZ z volebného obdobia 2014 – 2018.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Katarína Čičmancová, predsedníčka návrhovej komisie, prečítala návrh primátorky mesta na 
zloženie komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít  (9-
členná vrátane predsedu): a) predseda komisie: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD.,  
b) členovia komisie  
- poslanci: JUDr. Petra Hajšelová, Július Urík, Katarína Čičmancová, Helena Dadíková 
Ing. Renáta Úradníčková 
- ďalšie osoby: Bc. Viera Ďurčeková, Ing. Milan Simušiak, Ing. Marián Bielický. 
 
 
MDDr. Veronika Drábiková prejavila záujem o členstvo v komisii finančnej, majetkovej, 
regionálneho rozvoja.  Primátorka mesta konštatovala, že pani poslankyňa je navrhnutá do 
komisie starostlivosti o obyvateľov, pričom táto nominácia vyplynula z profesijného zaradenia 
pani  Drábikovej. Branislav Gigac vyjadril nespokojnosť s nomináciou členov z radov 
neposlancov.  Do diskusie sa zapojil aj poslanec Ing. Miroslav Žiak a súhlasil s názorom 
poslanca Branislava Gigaca. Ing. Richard Takáč konštatoval, že mnohí poslanci chcú 
pracovať a byť aktívni aj vo viacerých komisiách MsZ.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že je úplne logické, ak v komisiách sú odborníci aj 
z radov neposlancov.  Členstvo by malo vychádzať z odborného predpokladu danej osoby.  
Branislav Gigac podal poslanecký návrh  na zvolenie MDDr. Veroniky Drábikovej za členku 
komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít. Návrh 
v diskusii podporila  aj poslankyňa PaedDr. Eleonóra Porubcová.  
MsZ uznesením č. 514/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh 
Branislava Gigaca na zvolenie MDDr. Veroniky Drábikovej za členku komisie finančnej, 
majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 11 poslancov za, 6 proti, 6 sa zdržalo 
 
Ing. Miroslav Žiak podal poslanecký návrh na zvolenie Ing. Richarda Takáča za člena 
komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít. 
MsZ uznesením č. 515/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh                
Ing. Miroslava Žiaka na zvolenie Ing. Richarda Takáča za člena komisie finančnej, 
majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 9 poslancov za, 6 proti, 8 sa zdržalo 
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MsZ uznesením č. 516/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo za  predsedu komisie 
finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít: JUDr. Ing. Ľuboša 
Maxinu, PhD. , členov komisie finančnej majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských 
aktivít - poslancov: JUDr. Petru Hajšelovú, Júliusa Uríka, Katarínu Čičmancovú, Helenu 
Dadíkovú, Ing. Renátu Úradníčkovú,  ďalšie osoby: Bc. Vieru Ďurčekovú, Ing. Milana 
Simušiaka, Ing. Mariána Bielického. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov za, 4 proti, 3 sa zdržali 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie komisie dopravy, výstavby, územného plánu 
a životného prostredia (11-členná vrátane predsedu).  
Návrh bol v zložení: Ing. Ľuboš Jelačič – predseda, z radov poslancov - členovia: Ing. 
Miroslava Žiak, Michal Dobiaš, Július Urík, Juraj Ohradzanský, MVDr. Vladimír Petráš,  
ďalšie osoby: Ing. Roman Bartoš, Ing. Dušan Kohút, Ing. Ján Kuchárik, Ing. Štefan Škríp,  
Ing. Lukáš Zeleník. 
Michal Dobiaš požiadal o zaradenie do komisie pána Ing. Jozefa Polereckého, ktorý 
v predchádzajúcom období pôsobil ako predseda tejto komisie.  Konštatoval, že pán 
Polerecký je navrhnutý ako člen do komisie starostlivosti o obyvateľov a požiadal o jeho 
výmenu medzi komisiami.  
Primátorka mesta uviedla, že s návrhom súhlasí. Konštatovala, že pri prerokovávaní zloženia 
komisie starostlivosti o obyvateľov navrhuje výmenu nominovaného člena Ing. Jozefa 
Polereckého za Ing. Štefana Škrípa.  
 
MsZ uznesením č. 517/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo predsedu komisie dopravy, 
výstavby, územného plánu a životného prostredia: Ing. Ľuboša Jelačiča,  členov komisie 
dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia:  poslancov: Ing. Miroslava Žiaka 
Michala Dobiaša, Júliusa Uríka, Juraja Ohradzanského, MVDr. Vladimíra Petráša - ďalšie 
osoby: Ing. Romana Bartoša, Ing. Dušana Kohúta, Ing. Jána Kuchárika, Ing. Jozefa 
Polereckého, Ing. Lukáša Zeleníka. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie komisie školstva a kultúry (11-členná vrátane 
predsedu). 
 
Ing. Miroslav Žiak podal poslanecký návrh  na zvolenie Branislava Gigaca za člena komisie 
školstva a kultúry. 
MsZ uznesením č. 518/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh Ing. 
Miroslava Žiaka na zvolenie Branislava Gigaca za člena komisie školstva a kultúry. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 10 poslancov za, 6 proti, 7 sa zdržalo 
 
MsZ uznesením č. 519/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo za predsedníčku komisie 
školstva a kultúry: Helenu Dadíkovú, za členov komisie školstva a kultúry:  poslancov: Mgr. 
Petra Krška, PaedDr. Eleonóru Porubcovú, PaedDr. Kvetoslavu Ďurčovú, Ing. Richarda 
Takáča, Mgr. Zuzanu Vreckovú, Mgr. Vieru Dušičkovú, ďalšie osoby:Mgr. Vlastu Miklasovú, 
Mgr. Danu Hornú, Mgr. Ľudmilu Húskovú a PaedDr. Silviu Bošnovičovú. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 2 proti, 3 sa zdržali  
 
Primátorka mesta predložila návrh na  zloženie komisie starostlivosti o obyvateľov (9-členná 
vrátane predsedu). 
MsZ uznesením č. 520/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo za predsedu komisie 
starostlivosti o obyvateľov: MUDr. Petra Oulehleho, za členov komisie starostlivosti 
o obyvateľov:  poslancov: MDDr. Veroniku Drábikovú, MUDr. Dušana Magdina, MVDr. 
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Vladimíra Petráša, ďalšie osoby: PaedDr. Ivetu Laukovú, Juraja Poláka, Katarínu 
Vráblovú, Mgr. Jozefa Búryho a Ing. Štefana Škrípa . 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie komisie športu, mládeže a voľnočasových 
aktivít  (11-členná vrátane predsedu). 
Primátorka mesta na základe požiadavky poslanca Branislava Gigaca informovala o dôvode 
nominácie jednotlivých členov z radov neposlancov do predmetnej komisie.  
MsZ uznesením č. 521/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo za predsedu komisie športu, 
mládeže a voľnočasových aktivít:  Ing. Branislava Bucáka,  členov komisie športu, mládeže 
a voľnočasových aktivít:  poslancov Branislava Gigaca, Mgr. Libora Mokrého, Ing. Ľuboša 
Jelačiča, Františka Krška, Ing. Natáliu Svítkovú,  ďalšie osoby: Ing. Martina Drozda,  
Slavomíra Mjartana, Mgr. Alojza Vlčka, Mgr. Miriam Bencovú a Helenu Píšovú. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdržal 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie komisie MsZ na udeľovanie ocenení mesta 
Prievidza a posudzovanie návrhov historických označení (14-členná vrátane predsedu) pre 
volebné obdobie 2018 –  2022.  V návrhu nahradil poslankyňu MDDr. Veroniku Dlábikovú 
poslanec Ing. Ľuboš Jelačič. 
MsZ uznesením č. 521/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odvolalo  s účinnosťou od 3. 12. 
2018 doterajších členov komisie MsZ na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a 
posudzovanie  návrhov historických označení a zvolilo pre volebné obdobie 2018 –  2022: 
predsedu komisie MsZ na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov 
historických označení: PaedDr. Kvetoslavu Ďurčovú,  členov komisie na udeľovanie ocenení 
mesta Prievidza a posudzovanie návrhov historických označení, poslancov: Michala Dobiaša 
Ing. Branislava Bucáka, Katarínu Čičmancovú, Helenu Dadíkovú, Ing. Ľuboša Jelačiča, - 
ďalšie osoby:  Jána Saba, Marianu Kleinovú, PaedDr. Ivetu Laukovú, Ing. Jozefa 
Polereckého, Mgr. Ľudmilu Húskovú, MVDr. Norberta Turanoviča, Mgr. Jána Vingárika a 
Mgr. Alojza Vlčka. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zotrvanie dočasnej komisie MsZ – Komisie pre 
riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a Veľkej Lehôtke, ktorá bola 
zriadená  uznesením MsZ č. 351/13 zo dňa 27.8.2013 a za predsedu komisie odporučila 
zvoliť poslanca Juraja Ohradzanského.  
MsZ uznesením č. 523/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zotrvanie na zriadení 
dočasnej komisie MsZ – Komisie pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií 
v Hradci a Veľkej Lehôtke, odvolalo s účinnosťou od 3. 12. 2018 predsedu Komisie MsZ pre 
riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke Mgr. Rudolfa 
Fiamčíka, zvolilo Juraja Ohradzanského za predsedu Komisie MsZ pre riešenie krízovej 
situácie – svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke, pričom ostatné zloženie 
komisie zostáva zachované.  
Prezentácia:  20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Primátorka mesta  predložila návrh na zachovanie poradného orgánu primátorky mesta –  
masmediálnej rady pre volebné obdobie 2018 – 2022. 
MsZ uznesením č. 524/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta   
zotrvať na zriadení poradného orgánu primátorky mesta – masmediálnej rady a menovať 
nových členov pre volebné obdobie 2018 – 2022: predseda: Mgr. Alojz Vlčko, členovia: Ing. 
Branislav Bucák, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, Katarína  Vráblová, Mgr. Michal Ďureje, 
PhD., Mgr. Dana Horná, MVDr. Norbert Turanovič. 
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Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 prítomných poslancov, 1 proti, 1 sa zdržal 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zachovanie poradného orgánu primátorky mesta – 
bytovej rady pre volebné obdobie 2018 – 2022. 
MsZ uznesením č. 525/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta   
zotrvať na zriadení poradného orgánu primátorky mesta - bytovej rady  a menovať nových 
členov pre volebné obdobie 2018 – 2022: predseda: Július Urík, členovia: JUDr. Ján 
Martiček, MDDr. Veronika Drábiková, Helena Dadíková, JUDr. Róbert Pietrik, MVDr. Norbert 
Turanovič, Ing. Iveta Bielická. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 prítomných poslancov, 2 sa zdržali 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zachovanie poradného orgánu primátorky mesta –  
rady pre etiku pre volebné obdobie 2018 – 2022. 
MsZ uznesením č. 526/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta  
zotrvať na zriadení poradného orgánu primátorky mesta – rady pre etiku a menovať nových 
členov pre volebné obdobie 2018 – 2022: členovia: Mgr. Peter Krško, Ing. Renáta 
Úradníčková, JUDr. Veronika Ľahká, MVDr. Norbert Turanovič,  Mgr. Vít Zajac. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 prítomných poslancov, 1 sa zdržal 
 

K bodu 13) 
Primátorka mesta predložila návrh  na zloženie komisie MsZ pre uplatňovanie 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v platnom znení pre volebné obdobie 2018 – 2022. 
MsZ  uznesením č. 527/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie komisie MsZ pre 
uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.   o ochrane   verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pre volebné obdobie 2018 – 2022: 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – Spolu - občianska demokracia 
Helena Dadíková - Spolu - občianska demokracia 
Ing. Richard Takáč – SMER - sociálna demokracia 
JUDr. Petra Hajšelová – Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne 
Slovensko 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – zástupkyňa nezávislých poslancov.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 prítomných poslancov, 1 sa zdržal 
 

K bodu 14) 
Primátorka mesta podala návrh na zloženie komisie MsZ na prešetrenie sťažností 

proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta v zmysle  § 11 
ods. 5 zákona  č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach pre volebné obdobie 2018 – 2022.  
MsZ uznesením č. 528/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie komisie MsZ  na 
prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra 
mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach pre volebné obdobie 2018 - 
2022: členovia komisie: Katarína Čičmancová, Mgr. Peter Krško, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 
PhD., František Krško, Ing. Ľuboš Jelačič, PaedDr. Eleonóra Porubcová, Michal Dobiaš; 
náhradník č. 1: Helena Dadíková, náhradník č. 2: Mgr. Viera Dušičková. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 prítomných poslancov 
 

K bodu 15) 
Primátorka mesta predložila návrh pre volebné obdobie 2018 – 2022  na poverenie 

poslancov MsZ funkciou sobášiacich a ostatnej občianskej obradnosti: Katarínu Čičmancovú, 
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Helenu Dadíkovú, JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD., MVDr. Vladimíra Petráša, Ing. Ľuboša 
Jelačiča, Mgr. Zuzanu Vreckovú. 
 
Poslanci Ing. Miroslav Žiak a Michal Dobiaš podali spoločný návrh  na poverenie poslankyne 
PaedDr. Eleonóry Porubcovej  funkciou sobášiacej a ostatnej občianskej obradnosti pre 
volebné obdobie 2018 – 2022. 
MsZ uznesením č. 529/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválili poslanecký návrh Ing. 
Miroslava Žiaka a Michala Dobiaša na poverenie poslankyne PaedDr. Eleonóry Porubcovej 
funkciou sobášiacej a ostatnej občianskej obradnosti pre volebné obdobie 2018 – 2022. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 12 poslancov za, 2 proti, 9 sa zdržalo  
 
MsZ uznesením č. 530/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, poverilo pre volebné obdobie 2018 
– 2022 funkciou sobášiacich a ostatnej občianskej obradnosti poslancov MsZ: Katarínu 
Čičmancovú, Helenu Dadíkovú, JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD., MVDr. Vladimíra Petráša, 
Ing. Ľuboša Jelačiča, Mgr. Zuzanu Vreckovú a PaedDr. Eleonóru Porubcovú.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov za, 7 sa zdržalo  
 
Primátorka mesta predložila návrh na poverenie vedením občianskych obradov,  okrem 
uzatvárania manželstva,  neposlancov Tibora Tulíka a Katarínu Vráblovú. 
MsZ uznesením č. 531/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, poverilo vedením občianskych 
obradov, okrem uzatvárania manželstva,  neposlancov Tibora Tulíka a Katarínu Vráblovú pre 
volebné obdobie 2018 – 2022. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodu 16) 
Primátorka mesta predložila návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl                    

s účinnosťou od 03.12.2018. 
 
Ing. Miroslav Žiak namietal nomináciu Mgr. Michala Ďurejeho v Rade školy MŠ Ul. M. Mišíka. 
Podal poslanecký návrh  na vylúčenie Mgr. Michala Ďurejeho z návrhu na delegovanie za 
člena Rady školy MŠ Ul. M. Mišíka, Prievidza. 
MsZ uznesením č. 532/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh Ing. 
Miroslava Žiaka na vylúčenie Mgr. Michala Ďurejeho z návrhu na delegovanie na člena Rady 
školy MŠ Ul. M. Mišíka, Prievidza. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  3 poslanci za, 12 proti, 7 sa zdržalo 
 
Branislav Gigac namietal nomináciu neposlancov do rád škôl a školských zariadení.  Michal 
Dobiaš uviedol, že pani PaedDr. Iveta Lauková prejavila záujem o členstvo v  Rade školy na 
MŠ Cesta Vl. Clementisa. Osobne podporil tento návrh práve z dôvodu, že pani Lauková 
pracuje s deťmi so zdravotným hendikepom.  Mgr. Viera Dušičková súhlasila s nahradením 
jej nominácie za pani PaedDr. Ivetu Laukovú. Primátorka mesta s požiadavkou súhlasila.  
Poslanec Branislav Gigac namietal nomináciu členov z radov neposlancov v RŠ – ZŠ na 
Rastislavovej ulici.  Predložil poslanecký návrh na vylúčenie  Ing. Mariána Bielického 
a Heleny Píšovej z návrhu na delegovanie za členov Rady školy – ZŠ, Rastislavova ul. 
416/4, Prievidza a doplnenie PaedDr. Eleonóry Porubcovej a Ing. Miroslava Žiaka do návrhu 
na delegovanie za členov Rady školy – ZŠ, Rastislavova ul. 416/4, Prievidza. 
MsZ uznesením č. 533/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh 
Branislava Gigaca. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  8 poslancov za, 9 proti, 6 sa zdržalo 
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Do diskusie ohľadom nominácií do rád škôl sa zapojilo viacero poslancov. V rámci diskusie 
sa tvoril návrh na obsadenie jednotlivých rád škôl.  
MsZ uznesením č. 534/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo s účinnosťou od 3. 12. 2018 
členstvo v orgánoch školskej samosprávy pre delegovaných zástupcov zriaďovateľa                      
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza. 
MsZ týmto uznesením schválilo  
a) delegovanie  zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení, ktorých 
zriaďovateľom je mesto, a v ktorých je počet členov rady školy 5, resp. 7:  
MŠ, Nábr. sv. Cyrila 360/28, Prievidza  - Július Urík, Katarína Čičmancová,    
MŠ, Ul. M. Mišíka 398/15, Prievidza –  Mgr. Peter Krško, Mgr. Michal Ďureje, PhD. 
MŠ, Športová ul. 134/34, Prievidza –  František Krško, MVDr. Vladimír Petráš 
MŠ, Ul. P. Benického 154/1, Prievidza –  Ing. Natália Svítková, Ing. Renáta Úradníčková    
MŠ, Ul. D. Krmana 334/6, Prievidza  –  Helena Dadíková, Ing. Ľuboš Jelačič 
MŠ, Ul. A. Mišúta 731/2, Prievidza  – JUDr. Petra Hajšelová, Ing. Branislav Bucák  
MŠ, Ul. J. Matušku 759/1, Prievidza –  Mgr. Zuzana Vrecková, MDDr. Veronika Drábiková 
MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/12, Prievidza –  Michal Dobiaš, PaedDr. Iveta Lauková,  
MŠ, Ul. M. Gorkého 223/22, Prievidza  – Katarína Vráblová,  Mgr. Viera Dušičková 
Centrum voľného času, Ul. K. Novackého 14, Prievidza – Ing. Branislav Bucák, Branislav 
Gigac 
b) delegovanie štyroch zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení, ktorých 
zriaďovateľom je mesto, a  v ktorých  je počet členov rady školy 11:  
ZŠ, Rastislavova ul. 416/4, Prievidza - Ing. Marián Bielický, Mgr. Beáta Révayová,  Mgr. 
Peter Krško, Helena Píšová 
ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza –  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, JUDr. Ing. 
Ľuboš Maxina, PhD., MVDr. Vladimír Petráš, Ing. Miroslav Žiak 
ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza  – Helena Dadíková, Ing. Renáta Úradníčková,  Ing. 
Ľuboš Jelačič, Ing. Natália Svítková,  
ZŠ s MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza – Ing. Branislav Bucák, MDDr. Veronika 
Drábiková, JUDr. Petra Hajšelová, Mgr. Libor Mokrý 
ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza –  Branislav Gigac, Ing. Branislav Bucák, Mgr. Zuzana 
Vrecková, JUDr. Petra Hajšelová, 
ZŠ, Ul. energetikov 242/39, Prievidza – Mgr. Viera Dušičková, JUDr. Róbert Pietrik, Ing. 
Richard Takáč, Mgr. Vlasta Miklasová 
ZŠ, Mariánska ul. 554/19, Prievidza – Michal Dobiaš, Mgr. Peter Krško, PaedDr. Eleonóra 
Porubcová, Július Urík 
ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, Prievidza  –  Katarína Čičmancová, Helena 
Dadíková, Mgr. Beáta Révayová, Juraj Polák 
c) delegovanie dvoch zástupcov mesta do mestskej školskej rady: Mgr. Peter Krško, Mgr. 
Zuzana Vrecková. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 15 poslancov za 
 

K bodu 17) 
Primátorka mesta predložila návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 507/14 zo dňa 

9.12.2014, ktorým bolo schválené doplnenie Výborov volebných obvodov č. V – Veľká 
Lehôtka, VI – Malá Lehôtka  a VII – Hradec  o ďalšie osoby – neposlancov a predložila nový 
návrh pre volebné obdobie 2018 – 2022. 
 
MsZ uznesením č. 535/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo  s účinnosťou od 3. 12. 
2018 uznesenie MsZ č. 507/14  zo dňa 9. 12. 2014. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 536/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre volebné obdobie 2018 
– 2022: doplnenie VVO č. V o dvoch neposlancov   –   Jana Mjartanová,                       
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Jarmila Andrejkovičová, doplnenie VVO č. VI o dvoch neposlancov   –  Irena Čičmancová,                                                                                
Ing. Marcela Čičmancová,  doplnenie VVO č. VII o dvoch neposlancov –   Milena Kršková,  
Ing. Katarína Andrejkovičová . 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodu 18) 
 Primátorka mesta predkladala návrhy na schválenie zástupcov mesta do organizácií 
zriadených mestom a mestských spoločností.  
 
MsZ uznesením č. 537/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Ing. Ľuboša Jelačiča  za 
zástupcu mesta do funkcie člena správnej rady združenia právnických osôb Podnikateľské 
a inovačné centrum - technologický inkubátor Prievidza (BIC-TI Prievidza). 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
MsZ uznesením č. 538/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odvolalo Katarínu Vráblovú 
a Jozefa Polereckého z dozornej rady TSMPD, s.r.o.  a schválilo Mgr. Libora Mokrého a Mgr. 
Petra Krška za členov dozornej rady TSMPD, s. r. o. MsZ  požiadalo  primátorku mesta prijať 
rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia TSMPD, 
s.r.o., o odvolaní Kataríny Vráblovej a Jozefa Polereckého z dozornej rady TSMPD, s.r.o. 
a zvolení Mgr. Libora Mokrého a Mgr. Petra Krška za členov dozornej rady TSMPD, s.r.o. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
MsZ uznesením č. 539/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odvolalo Ing. Soňu Babiakovú 
z dozornej rady SMMP, s.r.o., a schválilo Katarínu Čičmancovú za členku dozornej rady 
SMMP,  s.r.o.. MsZ požiadalo primátorku mesta prijať rozhodnutie jediného spoločníka pri 
výkone pôsobnosti valného zhromaždenia SMMP, s.r.o., o odvolaní Ing. Soni Babiakovej 
z dozornej rady SMMP, s.r.o. a zvolení Kataríny Čičmancovej za členku dozornej rady 
SMMP, s.r.o. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
MsZ zobralo na vedomie, že Katarína Vráblová ku dňu 23.11.2018 odstúpila z funkcie členky 
správnej rady Harmónia, n.o. Primátorka mesta predložila návrh na menovanie Mgr. Emílie 
Čavojskej, Mgr. Alojza Vlčka, JUDr. Veroniky Ľahkej za členov správnej rady Harmónia, n.o. 
Mgr. Alojz Vlčko informoval, že do výberového konania na riaditeľa organizácie sa prihlásil 
len jeden uchádzač.  Úspešnou uchádzačkou výberového konania na riaditeľa Harmónie, n. 
o., sa stala Katarína Vráblová.   
MsZ uznesením č. 540/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo menovanie Mgr. Emílie 
Čavojskej, Mgr. Alojza Vlčka, JUDr. Veroniky Ľahkej za členov správnej rady Harmónia, n.o. 
a  Katarínu Vráblovú, úspešného uchádzača výberového konania, za riaditeľa Harmónia, n.o. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zvolenie za členov správnej rady neziskovej 
organizácie TIK Prievidza, navrhla Katarínu Čičmancovú, Michala Dobiaša, PaedDr. 
Kvetoslavu Ďurčovú, Helenu Dadíkovú a PhDr. Ivonu Vojtášovú.  
 
Michal Dobiaš otvoril tému voľby riaditeľa TIK Prievidza a navrhol do funkcie obsadiť 
doterajšiu riaditeľku pani Zdenku Balážovú.  Primátorka mesta uviedla, že hovorila na túto 
tému s pani Zdenkou Balážovou, ktorá ju však informovala o záujme funkciu ukončiť. 
Informáciu potvrdila aj Katarína Čičmancová. Michal Dobiaš uviedol, že on  tieto informácie 
nemá, a dodal, že pokiaľ bude predložený návrh na riaditeľku TIK, n. o., nepodporí do 
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funkcie PhDr. Ivonu Vojtášovú. Primátorka mesta dodala, že témou riaditeľa TIK sa bude 
MsZ zaoberať na niektorom z ďalších rokovaní.  Predmetom predloženého návrhu je 
zloženie správnej rady.  
MsZ uznesením č.   541/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zvolilo za členov správnej rady 
neziskovej organizácie TIK Prievidza: Katarínu Čičmancovú, Michala Dobiaša, PaedDr. 
Kvetoslavu Ďurčovú, Helenu Dadíkovú a PhDr. Ivonu Vojtášovú. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 4 proti 
 

K bodu 19) 
 Návrh na stanovenie platu pre zástupcov primátorky mesta predložil JUDr. Róbert 
Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
V zmysle ust. § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ak 
mesto má viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch 
zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Návrh na stanovenie platu poslancov, ktorí sú 
dlhodobo uvoľnení zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátorky mesta na volebné 
obdobie 2018 – 2022 v zmysle § 25 ods. 7 zákona   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení nasledovne: 
a) JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., prvý zástupca primátorky mesta,  vo výške  2000,00 €/mesiac, 
b) Ing. Ľuboš  Jelačič, druhý zástupca primátorky mesta, vo výške 1500,00 €/mesiac, 
Dlhodobo uvoľnení poslanci na výkon funkcie zástupcu primátorky sa považujú na účely 
tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnancov v 
pracovnom pomere a mesto sa považuje za zamestnávateľa. Na sociálne poistenie a 
zdravotné poistenie poslanca sa vzťahujú osobitné predpisy. 
MsZ uznesením č. 542/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo stanovenie platu pre 
poslancov, ktorí sú dlhodobo uvoľnení zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátorky 
mesta na volebné obdobie 2018 – 2022 v zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení nasledovne: 
a) JUDr. Ľuboš Maxina, PhD., prvý zástupca primátorky mesta, vo výške  2000,00 €/mesiac, 
b) Ing. Ľuboš  Jelačič, druhý zástupca primátorky mesta, vo výške 1500,00 €/mesiac. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 4 proti 
 

K bodu 20) 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2019 predložila Ing. Henrieta Pietriková – Gebrlínová, hlavná 
kontrolórka mesta.  
Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 15. 11. 2018. Ing. Henrieta Pietriková – 
Gebrlínová informovala o pláne kontroly (pravidelné a tematické kontroly: kontrola 
dodržiavania VZN a interných noriem, kontrola stavu vývoja dlhu, kontrola vybavovania 
sťažností, petícií, kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom v príspevkovej organizácii 
KaSS v Prievidzi – kontrola procesu vyraďovania a likvidácie majetku a pod., ostatné 
kontroly – na základe uznesení MsZ, kontroly na základe podnetu primátorky mesta, 
z vlastného podnetu a pod.) stanoviská (vypracovanie odborného stanoviska k návrhu 
záverečného účtu  mesta za rok 2018).    
MsZ uznesením č. 543/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 

K bodu 21) 
Primátorka mesta predložila informáciu o termínoch rokovania MsZ v I. polroku 2019. 

Rokovania plánuje zvolať na dni:  28.1., 25.2., 25.3., 13.5., 24.6. 
PaedDr. E. Porubcová uviedla, že v mene poslaneckého klubu žiada o zmenu termínov 
z dôvodu, že dochádza k stretu s termínmi zasadnutí v TSK. Požiadavku podporil aj Ing. 
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Richard Takáč.  Primátorka mesta nepodporila zmenu plánovaných termínov.  Zasadnutia 
budú zvolané v štandardnom termíne,  spravidla na posledný pondelok v mesiaci.  
Informáciu zobralo MsZ uznesením č. 544/18 na vedomie.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 

K bodu 22) 
„Interpelácie poslancov“ 

 Branislav Gigac požiadal o doloženie odpočtu strategickej práce s deťmi a mládežou, 
ktorá bola schválená v minulom volebnom období.  Rovnakú požiadavku mal aj v súvislosti 
poradným orgánom Rada mladých mesta Prievidza.  Ďalej požiadal o informáciu, akým 
spôsobom sú prezentované rodičom detí materských škôl ponuky základných škôl. Na 
predložené otázky žiadal písomnú odpoveď. 
Branislav Gigac sa pýtal, či by nebolo možné vysielať video záznam z rokovania MsZ 
v Prievidzi. Primátorka mesta uviedla, že podnetom sa bude zaoberať, zváži možnosti.  
Branislav Gigac sa zaujímal, či by nebolo možné zvolávať rokovania MsZ v popoludňajších 
hodinách.  Primátorka mesta uviedla, že nie každému vyhovuje popoludňajší termín, je to na 
zvážení.   
 
 Michal Dobiaš  sa pýtal, či zapisovateľky komisií, VVO a pod. zostávajú vo funkciách.  
MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, mu dal kladnú odpoveď.  
Michal Dobiaš požiadal o prístupy k materiálom MsR.  Ďalší podnet smeroval k PaedDr. 
Kvetoslave Ďurčovej, ako predsedníčke komisie na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a 
posudzovanie návrhov historických označení. Michal Dobiaš informoval, že dostal informácie 
od pána Sabu, že niektoré označenia na tabuli pri piaristickom kláštore nie sú presné,  
požiadal predsedníčku o zvolanie komisie, ktorá sa daným podnetom bude zaoberať.   
 
 PaedDr. Eleonóra Porubcová vyhlásila, že pri hlasovaní o zložení komisie športu, 
mládeže a voľnočasových aktivít hlasovali s JUDr. Petrou Hajšelovou chybne, chceli 
hlasovať tak ako členovia poslaneckého klubu, ktorého sú členmi.  
 
 

K bodu 23) 
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala všetkým prítomným za 
aktívnu účasť a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 3. 12. 2018 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 

P r i p o m i e n k y     o v e r o v a t e ľ o v    z á p i s n i c e: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
Michal Dobiaš                Mgr. Peter Krško 
overovateľ I.                             overovateľ II. 

 

 

 

 

 
...............................................................   ............................................................... 

MVDr. Norbert Turanovič    JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ        primátorka mesta 

 
 

 

 

 

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


