Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 18. 02. 2019
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:
Prítomní poslanci:

21 poslancov podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení poslanci:
Ďalej prítomní:

8.00 h
9.00 h

Michal Dobiaš, MUDr. Dušan Magdin, MUDr. Peter Oulehle,
PaedDr. Eleonóra Porubcová

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie
JUDr. Veronika Ľahká – právnička
Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru
Ing. Štefan Bača – ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP
Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta
Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky
Ján Detko – referent informatiky
Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
- 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 20 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.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ: PaedDr. Kvetoslavu
Ďurčovú a Júliusa Uríka.
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Helenu Dadíkovú – za
predsedníčku, Ing. Ľuboša Jelačiča – za člena, Katarínu Čičmancovú – za členku.
MsZ uznesením č. 45/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 14 poslancov za
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, konštatovala, že návrh programu obdržali
poslanci v pozvánkach.
Návrh programu:
1)
2)
3)

Otvorenie
Návrh na zmenu zloženia komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Žiadosť politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko o súhlas k organizácii
predvolebného mítingu s kandidátom na prezidenta SR v objekte KaSS
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4)
5)

Žiadosť spoločnosti Brose Prievidza, s.r.o., o vyjadrenie k projektovému zámeru
Záver

Branislav Gigac predložil návrh na zmenu programu rokovania MsZ a to doplnenie
bodu „Interpelácie poslancov“.
Primátorka mesta v zmysle platnej legislatívy predložila na schválenie návrh programu
v znení, ako bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Prievidza.
MsZ uznesením č. 46/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 18. 2. 2019.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdržal.
K poslaneckému návrhu Branislava Gigaca na zmenu programu Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi na deň 18. 2. 2019 – doplnenie bodu „Interpelácie poslancov“ prijalo MsZ
uznesenie č. 47/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Poslanecký návrh schválený nebol.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 9 poslancov za, 8 proti, 4 sa zdržali.

K bodu 2)
Dôvodovú správu k návrhu na zmenu zloženia komisie pre uplatňovanie ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
V komunálnych voľbách 2018 boli za poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zvolení kandidáti dvoch koalícií politických strán a hnutí. Za koalíciu SMER – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených bol zvolený jeden kandidát, ktorý sa
stal členom komisie na ochranu verejného záujmu. Za koalíciu Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME
RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko bolo zvolených 5 kandidátov. Prijatím
uznesenia č. 527/18 mestské zastupiteľstvo schválilo, že táto koalícia strán, bude mať
v komisii na ochranu verejného záujmu jedného zástupcu.
Schválené uznesenie bolo následne rozporované s odôvodnením, že komisia má mať
zástupcu z každej politickej strany, ktorá tvorila koalíciu.
Dňa 12.2.2019 bolo mestu Prievidza doručené právne stanovisko advokátky JUDr. Márie
Sotolářovej týkajúce za zloženia predmetnej komisie. Na základe odporučenia boli dňa
13.2.2019 poslanci MsZ kandidujúci za koalície politických strán vyzvaní k zaslaniu čestného
prehlásenia koho, ktorú politickú stranu alebo politické hnutie zastupujú.
V prípade schválenie predloženého návrhu MsZ bude zloženie komisie nasledovné:
Mgr. Peter Krško, zástupca SPOLU – občianska demokracia – predseda komisie
Branislav Gigac, zástupca Progresívne Slovensko
Ing. Miroslav Žiak, zástupca SaS
PaedDr. Eleonóra Porubcová, zástupkyňa KDH
Ing. Richard Takáč – zástupca SMER - sociálna demokracia
JUDr. Petra Hajšelová – zástupkyňa SME RODINA – Boris Kollár
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – zástupkyňa nezávislých poslancov.
Branislav Gigac sa podporne vyjadril k zvolaniu rokovaniu MsZ skonštatovaním, že poslanci
prijatím návrhu napravia chybu z ustanovujúceho MsZ. Ďalej hovoril o zložení komisii
v predchádzajúcich volebných obdobiach a uviedol, že chyba v zložení komisie bola aj vo
volebnom období 2014 – 2018.
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Branislav Gigac postupne podal tri poslanecké návrhy: návrh na rozdelenie návrhu
o hlasovaní k zloženiu komisie – samostatné hlasovanie o členoch komisie a samostatné
hlasovanie o predsedovi komisie, návrh na zvolenie poslankyne PaedDr. Eleonóry
Porubcovej za predsedníčku komisie MsZ a návrh na zmenu názvu komisie MsZ pre
uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov na komisiu na ochranu verejného záujmu.
MsZ uznesením č. 48/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo
poslanecký
návrh
Branislava Gigaca k rozdeleniu návrhu uznesenia k zmene zloženia komisie MsZ pre
uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov – samostatné hlasovanie o členoch komisie a samostatné
hlasovanie o predsedovi komisie.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za, 13 proti, 3 sa zdržali
MsZ uznesením č. 49/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh
Branislava Gigaca na zvolenie poslankyne PaedDr. Eleonóry Porubcovej za predsedníčku
komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za, 11 proti, 5 sa zdržali
MsZ uznesením č. 50/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh
Branislava Gigaca na zmenu názvu komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na
komisiu na ochranu verejného záujmu.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 6 poslancov za, 10 proti, 5 sa zdržali
Poslanci viedli k danej problematike diskusiu. Ing. Miroslav Žiak sa pýtal na náklady mesta
v súvislosti s právnou analýzou advokátskej kancelárie Sotolář.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. konštatoval, že jediný, kto môže rozhodnúť o tom, či daná
vec je alebo nie je v súlade so zákonom, je súd. Ďalej dodal, že podľa jeho názoru je
predčasné hovoriť o tom, či návrh predložený na ustanovujúcom MsZ o zložení komisie bol
alebo nebol v poriadku, a preto sa v danej veci pri hlasovaní zdrží. Primátorka mesta dodala,
že na poslednom rokovaní MsZ sa vyjadrila, že podnet poslanca Ing. Miroslava Žiaka
preverí, zabezpečí preskúmanie. Tak aj v danej veci postupovala. Napriek tomu, že poslanci
vedeli, že predmetnú vec riešiť bude, podali podnet na Okresnú prokuratúru. Dodala, že
osobne sa jej javí nekorektné, že tieto záležitosti riešia poslanci MsZ s poslancom NR SR.
Dodala, že mesto má s advokátskou kanceláriou p. Sotolářa uzatvorenú dohodu, odborné
stavisko bolo vypracované v rámci paušálu.
Ing. Miroslav Žiak reagoval s tým, že na nezákonnosť uznesenia ho upozornil práve
poslanec Ing. Sloboda. Ďalej sa pýtal, či je nutné, aby mesto platilo za odborné právne
stanoviská, keď má vlastnú právnu kanceláriu. JUDr. Róbert Pietrik konštatoval, že
komunálne právo je náročné. Predmetná advokátska kancelária je špecializovaná práve na
komunálne právo. Primátorka mesta dodala, že sú prípady, kedy sa aj mesto potrebuje
uistiť, že postupuje legislatívne správne. JUDr. Veronika Ľahká dodala, že právne služby
advokátskej kancelárie Sotolář využíva mesto dlhé obdobie (približne 15 rokov). JUDr. Petra
Hajšlová sa pýtala, či doloženie čestného prehlásenia poslancov, koho, či ktorú politickú
stranu alebo politické hnutie zastupujú, je podložené zákonom. Primátorka mesta uviedla,
že mesto vychádzalo z odporučenia advokátskej kancelárie Sotolář. Ing. Richard Takáč sa
pýtal, či mesto využíva aj iné právne služby. Primátorka mesta uviedla, že okrem predmetnej
advokátskej kancelárie mesto využilo aj iné právne služby (JUDr. Poláček). Ing. Ľuboš
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Jelačič vyzval poslancov k tomu, aby v prípade otázok, na ktoré vedia odpovedať jednotlivé
útvary MsÚ, riešili so zamestnancami a na rokovaní MsZ riešili prioritne problémy mesta.
Primátorka mesta ukončila rozpravu.
MsZ uznesením č. 51/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odvolalo z komisie MsZ pre
uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov členov: JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD., Helenu Dadíkovú,
zrušilo uznesenie MsZ č. 10/19 zo dňa 28. 1. 2019, ktorým bola zvolená Helena Dadíková do
funkcie predsedníčky komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zvolilo:
a) za členov komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre volebné obdobie 2018 2022: Mgr. Peter Krško, zástupca SPOLU – občianska demokracia, Branislav Gigac,
zástupca Progresívne Slovensko, Ing. Miroslav Žiak, zástupca SaS, PaedDr. Eleonóra
Porubcová, zástupkyňa KDH,
b) za predsedu komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre volebné obdobie
2018 – 2022 Mgr. Petra Krška,
MsZ schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 527/18 zo dňa 3. 12. 2018 takto:
- vypúšťa sa: „JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – Spolu – občianska demokracia“
Helena Dadíková – Spolu – občianska demokracia“,
- nahrádza sa koalícia politických strán pri poslankyni JUDr. Petry Hajšelovej
stranou „ zástupkyňa SME RODINA - Boris Kollár“
- dopĺňa sa slovo „zástupca“ – SMER – sociálna demokracia, pri poslancovi Ing.
Richard Takáč,
- dopĺňa sa:
„Mgr. Peter Krško, zástupca SPOLU – občianska demokracia
Branislav Gigac, zástupca Progresívne Slovensko
Ing. Miroslav Žiak, zástupca SaS
PaedDr. Eleonóra Porubcová, zástupkyňa KDH“.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za, 2 sa zdržali
K bodu 3)
Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS v Prievidzi, predložila žiadosť politickej strany
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko o súhlas k organizácii predvolebného mítingu
kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky – Ing. Mgr. Mariána Kotlebu v divadelnej sále
Domu kultúry v Prievidzi dňa 27. 2. 2019.
Žiadosť bola predložená na rokovanie MsZ v zmysle 2.1 písm. d) IS 80 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, podľa ktorého akýkoľvek nájom majetku mesta
politickým stranám, organizáciám, hnutiam a na politické účely podlieha vždy
predchádzajúcemu schváleniu MsZ.
Za žiadateľa vystúpil na rokovaní MsZ p. Anton Grňo, ktorý požiadal poslancov o podporu
žiadosti.
MsZ uznesením č. 52/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo v zmysle bodu 5.2.1
písm. d) IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza prenájom priestorov –
divadelnej sály v Dome kultúry v Prievidzi pre politickú stranu Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko za účelom predvolebného mítingu na prezidenta Slovenskej republiky – Ing. Mgr.
Mariána Kotlebu dňa 27. 2. 2019.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 1 poslanec za, 6 proti, 12 sa zdržali
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K bodu 4)
JUDr. Veronika Ľahká, právnička, predložila zámer spoločnosti Brose Prievidza,
s.r.o., odkúpiť časť pozemku v k.ú. Prievidza parc. reg. C KN parc. č. 8114/79 (vlastník
mesto Prievidza) a stavby kruhového objazdu (vlastník SMMP, s.r.o.), ktorý sa na pozemku
nachádza, na účel rozšírenia vlastnej vnútro-areálovej komunikácie na vlastné logistické
potreby.
Spoločnosť Brose Prievidza, s.r.o., realizuje v priemyselnom parku investičný zámer
v podobe výstavby výrobného závodu ľahkého priemyslu spolu s prislúchajúcimi budovami.
Zámerom je rozšírenie vnútro-areálovej komunikácie. Primátorka mesta dodala, že
spoločnosť žiada o predbežné stanovisko mesta so zámerom.
MsZ uznesením č. 53/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyjadrilo súhlas s návrhom
spoločnosti Brose Prievidza, s.r.o., to zn. na vlastné náklady spoločnosti dopracovať
a predložiť podklady (napr. geometrický plán, návrh zmeny dopravy, súhlas Rübig SK, k.s.
CNC Trend, s.r.o., súhlasné stanovisko ODI) nevyhnutné pre riadne rozhodovanie
o schválení zámeru mesta Prievidza a SMMP, s.r.o., predať časť pozemku v k.ú. Prievidza
parc. reg. C KN parc. č. 8114/79 v celkovej výmere 9 981m2 a stavby kruhového objazdu
podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, s podmienkou zachovania obslužnosti
komunikácie pre vlastníkov priľahlých nehnuteľností a vlastníkov a správcov inžinierskych
sietí.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdržal.

K bodu 5)
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu
účasť a vyhlásila zasadnutie za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 18. 02. 2019
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prievidzi
Pripomienky

overovateľov

z á p i s n i c e:

...............................................................
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
overovateľ I.

...............................................................
Július Urík
overovateľ II.

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

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 19. 2. 2019
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