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Návrh
uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 25. 2. 2019
Uznesenie č. ............/19

Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi,
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi,
c) Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách,
II.

sleduje uznesenia
rok 2018: 111/II.; 158/II.; 167/II.; 168/II.; 223/II.; 384/II.; 394/II.; 395/II.; 446/II.; 499/II.
rok 2017: 53/III.; 101/II.; 224/II; 225/II; 226/II; 227/II; 228/II; 229/II; 230/II; 234/II;
235/II; 238/II; 448/II.
rok 2016: 278/II.; 336/II.; 337/II.; 338/II.; 342/II.; 547/II.
rok 2015: 255/II.; 327/III.; 389/III. b)
rok 2011: 73/IV. až VI.
rok 2010: 246/II. bod M9
rok 1997: 224/II.

III.

vypúšťa zo sledovania uznesenia
rok 2018: 108/II.; 233/I.; 269/II.; 386/II.; 433/II.; 448/II.; 449/II.; 450/II.; 451/II.; 452/II.;
453/II.; 454/II.; 455/II.; 456/II.
rok 2017: 397/III.

IV.

mení uznesenie
rok 2017: 397/II. III.
V časti II. a III. sa text „s percentom spolufinancovania 95,11 % mesto Prievidza
a 4,89 % mesto Bojnice“ vypúšťa a nahrádza textom „s percentom spolufinancovania
95,07 % mesto Prievidza a 4,93 % mesto Bojnice“.
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Návrh na zmenu uznesenia MsZ
Dôvodová správa
Na základe stanoviska hlavnej kontrolórky k plneniu uznesenia MsZ č. 397/17 zo dňa
2.10.2017 predkladáme návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 397/17 takto:
V časti II. a III. sa text „s percentom spolufinancovania 95,11 % mesto Prievidza a 4,89 %
mesto Bojnice“ vypúšťa a nahrádza textom „s percentom spolufinancovania 95,07 % mesto
Prievidza a 4,93 % mesto Bojnice“.
Kontrolou predložených dokladov bol zistený nesúlad medzi uznesením MsZ č. 397/17 zo
dňa 02.10.2017 a zmluvou o službách vo verejnom záujme vo výške podielov, ktorými sa má
objednávateľ 1 a objednávateľ 2 spolupodieľať na financovaní dopravných služieb v roku
2019. Pre mesto Prievidza predstavuje tento rozdiel o 0,04% menej v zmluvne dohodnutých
podmienkach oproti podmienkam schváleným vyššie citovaným uznesením MsZ. Vo
finančnom vyjadrení predstavuje tento rozdiel - 73,47 Eur/mesačne t.j. 881,69 Eur/ročne.
Rok 2018
Uznesenie č. 108/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov
v Prievidzi“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 8 004 €, t. j. 25 % z celkových výdavkov na
projekt.
-

Projekt nebol úspešný.
návrh na vypustenie zo sledovania

Uznesenie č. 111/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Zlepšenie športových podmienok pre deti
a mládež v Prievidzi“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 53 701,06 € t.j. 52,45 % z celkových výdavkov
na projekt.

-

Časť projektu – vybudovanie multifunkčného ihriska nebola schválená, časť projektu
– nákup športového vybavenia /dresy/ bola schválená. V súčasnosti sa pripravuje
realizácia projektu – nákup dresov pre mládežnícke futbalové družstvá.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 158/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
poveruje primátorku mesta
rokovaním so Železnicami Slovenskej republiky Bratislava o zmene výšky nájomného
z Nájomnej zmluvy zo dňa 26. 03. 2014 uzavretej so ŽSR na užívanie časti pozemku
parcela C-KN č. 1185/1 k. ú. Prievidza a o možnostiach a podmienkach kúpy
predmetného pozemku do majetku mesta.
Úvodné rokovanie primátorky mesta so Železnicami Slovenskej republiky sa konalo
v máji 2018 v Bratislave, predmetom ktorého okrem iného bola aj zmena výšky
nájomného a o možnosti a podmienky kúpy predmetného pozemku. Výsledkom
rokovaní bola skutočnosť, že prevod vlastníctva pozemku na mesto zatiaľ reálny nie
je, avšak značne výhodnejšie sa zmenili podmienky nájmu pokiaľ ide o jeho výšku.
Bol vypracovaný návrh dodatku č. 1 k pôvodnej nájomnej zmluve z roku 2014, ktorý
bol zo strany mesta podpísaný v septembri 2018 a toho času je na podpise u ŽSR.
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-

Podľa neho bude ročné nájomné vo výške 0,22 €/m2/rok, tzn. 362,67 € s pripočítaním
ročnej dane z nehnuteľnosti vyrubenej vlastníkovi pozemku
v súčasnosti
predstavujúcej sumu 45,89 €.
19.10.2018 bol zaslaný primátorkou mesta Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve ŽSR. Do
dnes zo strany ŽSR nedošlo k podpísaniu a vráteniu dodatku mestu z dôvodu
zdĺhavého procesu na jednotlivých riadiacich dĺžkach ŽSR a z dôvodu zmeny ich
generálneho riaditeľa. Právna kancelária opakovane niekoľkokrát telefonicky
vykonala urgenciu u právneho zástupcu ŽSR.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 167/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
obstaranie kapacitného posúdenia križovatky Riečnej ul. a prístupovej komunikácie
do priemyselného parku v trase budúcej cesty I/64 s tým, že finančné prostriedky na
tento účel budú zaradené do úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018.

-

Prebehol prieskum trhu, suma potrebná na obstaranie bude žiadaná v prvej úprave
rozpočtu.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 168/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
obstaranie kapacitného posúdenia križovatky Ul. B. Bjornsona a Ul. M. R. Štefánika
s tým, že finančné prostriedky na tento účel budú zaradené do úpravy rozpočtu mesta
Prievidza v roku 2018.

-

Prebehol prieskum trhu, suma potrebná na obstaranie bude žiadaná v prvej úprave
rozpočtu.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č.223/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia
cvičebného priestoru
na
Základnej škole, Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 16 720,40 € t.j. 20 % z celkových výdavkov na
projekt.

-

Projekt bol schválený, pripravuje sa VO na projektovú dokumentáciu a následne na
zhotoviteľa. Predpokladaná doba začiatku realizácie projektu je jar 2019.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č.233/I/18
Mestské zastupiteľstvo
I.
žiada konateľov SMMP, s.r.o.,
aby vykonali všetky nevyhnutné úkony k vykonaniu mimoriadnej splátky úveru do
výšky odsúhlasenej financujúcou bankou a očakávaného vývoja hospodárenia
spoločnosti SMMP, s.r.o., do 31.12.2018.
Z dôvodu neaktuálnosti navrhujeme vypustiť.
návrh na vypustenie zo sledovania
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Uznesenie č.269/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom „Elektromobilita v meste Prievidza“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 5 000 €, t. j. 14,2 % z celkových výdavkov na
projekt.

-

Projekt nebol úspešný.
návrh na vypustenie zo sledovania.

Uznesenie č.384/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
udelenie súhlasu mesta Prievidza pre spol. Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so
sídlom v Prievidzi, Ul. T. Vansovej 24, na predaj inžinierskych sietí – splaškovej
kanalizácie s príslušenstvom, vo vlastníctve spol. Správa majetku mesta Prievidza,
s.r.o., pre kupujúceho Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., 974 00 Banská
Bystrica, Partizánska cesta 5, IČO: 36056006 nasledovne:
čerpacia stanica na parc. č. 8114/79 k. ú. Prievidza,
splašková kanalizácia DN 300,
výtlačné potrubie DN 125
betónové šachty – splašková kanalizácia
prípojka NN
za kúpnu cenu 83.300 € (bez DPH), určenú znaleckým posudkom č. 224/2017 zo dňa
21.11.2017 vypracovaným Ing. Petrom Rafajom, Starohorská 42, 974 11 Banská
Bystrica, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty.

-

Prebiehajú rokovania, ešte nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy. Navrhujeme úlohu
prolongovať.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č.386/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
účasť mesta ako projektového partnera v projekte TransCoal4Regions.
Mimovládna organizácia ICLEI (Nemecko) podala projekt TransCoal4Regions v
komunitárnom programe Horizon 2020 v určenom termíne. Mesto Prievidza v ňom figuruje
ako projektový partner.
V úvode roka nás Európska komisia informovala, že projekt TransCoal4Regions nebol
podporený. Dosiahol dostatočne dobré skóre, ale iné projekty mali skóre lepšie. Projekt preto
ostáva na rezervnom zozname a môže byť podporený len v tom prípade, že by niektorý
projekt s lepším skóre nebol realizovaný.
Úloha bola splnená a navrhujeme ju vypustiť zo sledovania.
návrh na vypustenie zo sledovania
Uznesenie č.394/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
predloženie projektového zámeru s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v meste
Prievidza“.

-

Pripravuje sa ŽoNFP spolu s povinnými prílohami, predpokladaný termín podania
žiadosti o NFP je marec 2019.
uznesenie v sledovaní
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Uznesenie č.395/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
predloženie projektu s názvom: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza“.

-

Projekt bol úspešný, čakáme na zmluvy o poskytnutí NFP, predpokladaný začiatok
implementácie projektu je 03/2019.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č.433/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) zvýšenie riadneho členského príspevku mesta Prievidza ako člena Oblastnej
organizácie CR Región Horná Nitra-Bojnice z pôvodných 3 000,00 eur na
4 500,00 eur pre kalendárny rok 2019,
b) zaradenie finančných prostriedkov vo výške 4 500,00 eur do návrhu
Programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019.

-

MsZ zobralo na vedomie žiadosť OOCR-RHNB na zvýšenie riadneho členského
príspevku z 3 000,00 na 4 500,00 eur pre rok 2019 a návrh na zaradenie finančných
prostriedkov vo výške 4 500,00 eur do Programového rozpočtu na rok 2019,
následne schválilo zvýšenie finančného príspevku a zaradenie finančných
prostriedkov do Programového rozpočtu na rok 2019 v zmysle návrhu.
Návrh programového rozpočtu na rok 2019 bol schválený na MsZ dňa 26. novembra
2018. Navrhujem uznesenie vypustiť zo sledovania.
návrh na vypustenie zo sledovania

Uznesenie č.446/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) účel, na ktorý sa podpora požaduje, a to kúpa nehnuteľnosti „Výstavba nájomných
bytov 2 x 12 b.j. Bytový dom 5 a inžinierske siete, ul. Gazdovská, Prievidza“
b) investičný zámer, a to realizovať kúpu nehnuteľnosti „Výstavba nájomných bytov
2 x 12 b.j. Bytový dom 5 a inžinierske siete, ul. Gazdovská, Prievidza" na
pozemkoch, parcelách registra C KN č. 6652/24, 6652/25 k.ú. Prievidza
vybudovanou v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou
kanceláriou CADPROJEKT, s.r.o. Prievidza a schválenou v stavebnom konaní č.
2.4.2 - 03 - 4701 – 2018 (vydalo mesto Prievidza – SO 01 Bytový dom 5, SO 05 –
Prípojka tepla, SO 06 - Elektrické prípojky NN, SO 07 - Verejné osvetlenie, SO 08
– Rozšírenie siete NN), č. 2.4.2 - 03 - 4702 – 2018 (vydalo mesto Prievidza – SO
02 Komunikácia, chodníky, odstavné plochy), č. OU-PD-OSZP-2018/004578
(vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – SO 03 Prípojka vodovodu, SO 04.1 - Kanalizácia splašková, SO 04.2 - Kanalizácia
dažďová)
c) spôsob financovania kúpy bytového domu nasledovne:
- podpora zo ŠFRB vo výške 60 % , t.j. 669 540,00 €
- dotácia z MDaV SR vo výške 40 %, t.j. 446 360,00 €
- vlastné zdroje vo výške 1,00 €
Celková cena bytového domu podľa kúpnej zmluvy je 1 115 901,00 €.
spôsob financovania technickej vybavenosti nasledovne:
dotácia z MDaV SR 50 470,00 €
vlastné zdroje 107 337,92 €
Celková cena technickej vybavenosti podľa kúpnej zmluvy je 157 807,92 €.
Príloha č. 1 Výpočet dotácie a vlastných zdrojov pre technickú vybavenosť.

6

d) podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov v súlade so
zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov vo výške 669 540,00 €
e) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
f) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
v zložení
SO 02 Komunikácia, chodníky, odstavné plochy, SO 03 Prípojka
vodovodu, SO 04.1 Kanalizácia splašková, SO 07 Verejné osvetlenie podľa zákona
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
g) spôsob zabezpečenia záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania
nehnuteľnosťou „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b.j. Bytový dom 5 a inžinierske
siete, ul. Gazdovská, Prievidza“ zapísanou na LV č. 10111 umiestnenou na parcele
č. 6652/24 a 6652/25 vo vlastníctve spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9,
972 17 Kanianka, spoluvlastnícky podiel 1/1,
h) súhlas s prijatím záväzku zachovať nájomný charakter bytov po dobu lehoty
splatnosti úveru, najmenej však po dobu 20 rokov,
i) súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa
zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane pozemku pod
bytovým domom,
j) súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného
charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky
k) súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu
v zmysle § 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov,
l) uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti predávajúceho TO-MY-STAV,
s.r.o. Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby v meste Prievidza na Gazdovskej
ulici, ktoré sú označené v projektovej dokumentácii týchto stavieb ako objekty:
SO 01 – Bytový dom 5 – 2 x 12 b.j.
SO 02 – Komunikácia, chodníky, odstavné plochy
SO 03 – Prípojka vodovodu
SO 04.1 – Kanalizácia splašková
SO 04.2 – Kanalizácia dažďová
SO 05 – Prípojka tepla
SO 06 – Elektrické prípojky NN
SO 07 – Verejné osvetlenie
SO 08 – Rozšírenie siete NN
m) kúpnu cenu za predaj nehnuteľnosti dohodnutú nasledovne:
SO 01 – Bytový dom 5 - 2 x 12 b.j.
Technická vybavenosť (prislúchajúca) :
SO 02 – Komunikácia, chodníky, odstavné plochy
SO 03 – Prípojka vodovodu
SO 04.1 – Kanalizácia splašková
SO 04.2 – Kanalizácia dažďová
SO 05 – Prípojka tepla
SO 06 – Elektrické prípojky NN
SO 07 – Verejné osvetlenie

1 115 901,00 €
80 430,72 €
12 035,63 €
21 328,58 €
4 576,33 €
23 196,00 €
637,80 €
4 980,94 €
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SO 08 – Rozšírenie siete NN
Cena technickej vybavenosti spolu :

10 621,92 €
157 807,92 €

n) v prípade obdržania podpory záväzok mesta Prievidza splácať úver zo Štátneho
fondu rozvoja bývania vo výške 669 540,00 €, pričom mesto v rozpočte na tento účel
vyčlení finančné prostriedky vo výške 12-násobku mesačnej splátky úveru
a zabezpečí ich pravidelné splácanie počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym
fondom rozvoja bývania,
o) vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre
rok 2019 vo výške 1,00 € na obstaranie bytového domu a vo výške 107 337,92 € na
obstaranie technickej vybavenosti stavby „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b.j.
Bytový dom 5 a inžinierske siete, ul. Gazdovská, Prievidza“,
p) čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy a
výstavby Slovenskej republiky mesto Prievidza túto skutočnosť oznámi Štátnemu
fondu rozvoja bývania aj s priznanou výškou dotácie.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania,
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti a Žiadosť o poskytnutie
podpory v súlade zo Zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení
neskorších predpisov boli podané 15.01.2019. Žiadosti budú posúdené v súlade s termínmi
uvedenými v predmetných zákonoch.
uznesenie v sledovaní
Uznesenie č. 448/II./18
číslo: 448/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku mesta Prievidza v celkovej obstarávacej
cene 81 868,67 €, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej
komisie pri MsÚ zo dňa 25.10.2018.
Uznesenie je splnené.
návrh na vypustenie zo sledovania
Uznesenie č. 449/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom
Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 12,
za účelom zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok:
1. Ul. D. Krmana - spevnené plochy na parkovanie, v celkovej obstarávacej cene
10 597,58 €,
2. Ul. A. Rudnaya - spevnené plochy na parkovanie, v celkovej obstarávacej cene
12 759,27 €,
3. Spojovací chodník na Ul. K. Nováckeho, v celkovej obstarávacej cene 1 421,81 €,
4. Ul. A. H. Gavloviča - spevnená plocha pod kontajnery, v celkovej obstarávacej
cene 5 776,40 €.
5. Cesta Vl. Clementisa - rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene
4 761,22 €,
6. Cesta Vl. Clementisa - spevnená plocha, v celkovej obstarávacej cene 7 100,30
€,
7. Ul. I. Bukovčana - úprava plochy starej tržnice, v celkovej obstarávacej cene
3 506,60 €,
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8. Priechod pre chodcov - Mierové námestie (Art Point), v celkovej obstarávacej
cene 7 810,58 €.
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
návrh na vypustenie zo sledovania
Uznesenie č. 450/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
nájom nehnuteľného majetku:
- Osvetlenie priechodu pre chodcov – Mierové námestie (Art Point), v celkovej
obstarávacej cene 8 238,92 €,
- Prípojka VO pre chodník za Futbalovým štadiónom, v celkovej obstarávacej
cene 18 000,00 €,
- Prípojka VO pre chodník na Ceste Vl. Clementisa k MŠ, v celkovej obstarávacej
cene 8 000,00 €,
pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania 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,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
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 až č. 28, t. j. ročného nájomného za majetok
verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného
dodatku.
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
návrh na vypustenie zo sledovania
Uznesenie č. 451/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom
Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 17,
za účelom zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových
zariadení, a to o: Park pred ÚPSVaR na parc. č. 2142, v celkovej obstarávacej cene
246 511,55 €.
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
návrh na vypustenie zo sledovania
Uznesenie č. 452/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
nájom nehnuteľného majetku:
- Technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu v Hradci – prípojka plynu
a rekonštrukcia kúrenia, v celkovej obstarávacej cene 7 038,54 €,
- Technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke – prípojka plynu
a rekonštrukcia kúrenia, v celkovej obstarávacej cene 11 344,22 €
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pre príspevkovú organizáciu KaSS Prievidza za účelom zabezpečovania najmä
kultúrnych a spoločenských činností, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný
osobitného zreteľa nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 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. h) citovaného zákona patrí aj zabezpečovanie kultúry,
osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti, za podmienok dohodnutých v
Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6, t. j. ročného
nájomného vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku.
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
návrh na vypustenie zo sledovania
Uznesenie č. 453/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
rozšírenie koncesného majetku v Prílohe č. 1 ku Koncesnej zmluve uzavretej medzi
mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o., zmluve zo dňa 29.06.2016 v znení jej
dodatkov č. 1 až č. 9, a to o:
1) Rekonštrukciu kotolne v objekte Zubnej polikliniky na Ul. A. Hlinku, v celkovej
obstarávacej cene 30 505,31 €,
2) Osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK v objekte
Zdravotného strediska na Ul. M. Gorkého, v celkovej obstarávacej cene 5 438,69 €.
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
návrh na vypustenie zo sledovania
Uznesenie č. 454/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
vyradenie nehnuteľného majetku - čiastočné vyradenie spevnených plôch pri plavárni
na Úzkej ul., a to na pozemku parc. č. 791/6, v celkovej obstarávacej cene 20 960,63
€, v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie zo
dňa 26.10.2018.
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
návrh na vypustenie zo sledovania
Uznesenie č. 455/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) zúženie prenajatého majetku v rámci Nájomnej zmluvy o nájme hnuteľného
a nehnuteľného majetku uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD
s.r.o., zo dňa 01.06.2005 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, za účelom
zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk;
ide o:
• čiastočné vyradenie spevnených plôch pri plavárni na Úzkej ul., a to na
pozemku parc. č. 791/6, v celkovej obstarávacej cene 20 960,63 €
b) rozšírenie prenajatého majetku v rámci Nájomnej zmluvy o nájme hnuteľného
a nehnuteľného majetku uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD

10

s.r.o., zo dňa 01.06.2005 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, za účelom
zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk;
ide o:
• parkovacie plochy a príjazdovú komunikáciu pri Plavárni na Úzkej ul., na
pozemku parc. č. 791/28 a 791/6, v celkovej obstarávacej cene 18 147,00 €
c) zosúladenie evidencie pozemkov v k. ú. Prievidza v rámci Nájomnej zmluvy
s katastrom nehnuteľností, takto:
•
•
•
•
•
•

parc. č 829/3 vo výmere 1 217 m2, v obstarávacej cene 6 059,55 €,
parc. č 829/4 vo výmere 634 m2, v obstarávacej cene 3 156,76 €,
parc. č 829/30 vo výmere
5 m2, v obstarávacej cene
24,90 €,
parc. č 791/6 vo výmere 220 m2, v obstarávacej cene 1 095,40 €,
parc. č 791/28 vo výmere 169 m2, v obstarávacej cene 841,45 €,
parc. č 791/29 vo výmere
61 m2, v obstarávacej cene 303,72 €.

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., Prievidza za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby
a správy športovísk, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 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. h) citovaného zákona patrí aj utvára podmienky na zabezpečenie telesnej
kultúry a športu, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve o nájme hnuteľného
a nehnuteľného majetku zo dňa 01.06.2005 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, t. j.
ročného nájomného za prenajatý hnuteľný a nehnuteľný majetok vo výške 0,03 €, na
dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku.
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
návrh na vypustenie zo sledovania
Uznesenie č. 456/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
rozšírenie a zosúladenie evidencie pozemkov v k. ú. Prievidza v rámci Nájomnej
zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa
30.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, s katastrom nehnuteľností podľa Prílohy
č. 1 pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania služieb v oblasti
pohrebníctva a činností spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov,
spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. 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 obecného cintorína, za podmienok dohodnutých
v nájomnej zmluve zo dňa 30.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, t. j. ročného
nájomného za majetok na úseku správy cintorínov vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú,
a to formou písomného dodatku.
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
návrh na vypustenie zo sledovania
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Uznesenie č. 499/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Necpaly, územnopriestorovej
časti U.P.Č 5a, na základe žiadosti Kataríny Géczyovej, Tulská 47, Banská
Bystrica,
b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej
dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Územného plánu zóny od
žiadateľa Kataríny Géczyovej, Tulská 47, Banská Bystrica vo výške 100 %
z celkových nákladov na obstaranie.

-

V predstihu prebieha výber „obstarávateľa“ - odborne spôsobilej osoby na obstaranie
Zmeny a doplnku č. 2. ÚPN – Z Necpaly.
Čaká sa na schválenie aktualizácie „Energetickej koncepcie“ (EK) – (momentálne je
v štádiu „auditu“ realizovateľnosti). „EK“ priamo súvisí s ďalšími Zmenami
a doplnkami v územnoplánovacích dokumentáciách mesta Prievidza plánovaných na
rok 2019 (Zmeny a doplnky územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta
Prievidza, Zmeny a doplnky územného plánu zóny Necpaly, Zmeny a doplnky
územného plánu zóny IBV Terasy) do ktorých by mala byť premietnutá (v zmysle
ustanovení príslušných zákonov, t.č. platných v SR).
Vzhľadom na predpokladanú časovú náročnosť jednak na samotné prerokovanie
a schválenie aktualizácie „EK“ ako aj na skutočnosť, že nie je známe, kedy bude
záväzný výsledok Európskej komisie o podpore akčného plánu Hornej Nitry vo väzbe
na útlm baníctva, Mesto Prievidza - referát územného plánovania navrhuje „zmenu
uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015 o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného
plánu mesta Prievidza a vypustenie bodu č. 22 Energetická koncepcia z jej rozsahu“
– momentálne je žiadosť o zmenu rozsahu v štádiu prerokovania v orgánoch Mesta
Prievidza.
Uvedeným krokom by sa zabezpečilo plynulé pokračovanie prerokovania
a schválenia už rozpracovanej Zmeny a doplnku č. 16 ÚPN-M Prievidza, ako aj
ďalších Zmien a doplnkov územnoplánovacích dokumentácií plánovaných na rok
2019 bez toho, aby sa naďalej čakalo na schválenie aktualizácie „Energetickej
koncepcie“.
uznesenie v sledovaní

Rok 2017
Uznesenie č. 53/III./17
Mestské zastupiteľstvo
III.
splnomocňuje primátorku mesta
rokovať so spoločnosťou MH Invest II., s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01
Bratislava, IČO: 50 021 150, o podmienkach prevodu vlastníckeho práva majetku
uvedeného podľa I. a II. tohto uznesenia a následne predložiť informáciu o záveroch
rokovaní mestskému zastupiteľstvu mesta Prievidza s návrhom na prevod
vlastníckeho práva.

-

Mesto Prievidza uzatvorilo s MH Invest II Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve. Naďalej
prebiehajú rokovania vo veci odovzdania vybudovanej komunikácie do majetku
mesta.
uznesenie v sledovaní
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Uznesenie č. 101/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) vykonanie všetkých právnych úkonov za účelom prípravy zámeru predať
- obchodný podiel mesta Prievidza v spoločnosti BIC Prievidza, spol. s.r.o., mesto
Prievidza 122 519 €
- 1/3 ideálneho podielu nehnuteľnosti LV č.1 katastrálne územie mesto Prievidza,
parc. č. 2214/9 zastavané plochy a nádvoria 354 m2, prevádzková budova súp. č.
10475
- pozemku, ktorý bezprostredne súvisí s predmetnou nehnuteľnosťou pozemok parc.
č. 2201/12 vo výmere 382 m2 a parc. č. 2201/14 vo výmere 48 m2,
b) zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov na ohodnotenie obchodného
podielu a hodnoty súvisiacich nehnuteľností.

-

Mestu Prievidza bol v 48. týždni doručený znalecký posudok na ohodnotenie
obchodného podielu a hodnoty súvisiacich nehnuteľností. Pripravujú sa materiály
z neho vyplývajúce, ktoré budú predložené do komisií do MsZ a následne do MsR
a MsZ.
Spol. BIC Prievidza, spol.s.r.o., má záujem pri kúpe obchodného podielu a budovy
vôľu zároveň odkúpiť aj pozemky priľahlé k budove. Tieto pozemky sa dávajú na
posúdenie znalcovi.
Boli skompletizované podklady a v 11/2018 sa predkladá materiál do orgánov mesta
na rozhodnutie smerujúce k predaju obchodného podielu, budovy a priľahlých
pozemkov.
OVS vyhlásená dňa 11.12.2018, lehota na podávanie ponúk do 6.2.2019.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 224/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke nehnuteľností v k. ú Bojnice, časť stavby mostného
telesa vo veľkosti podielu ½-ina celku na Ulici olympionikov, postavenej ponad rieku
Nitra zo zadnej strany hypermarketu Tesco a smerujúcej k plážovému kúpalisku
Bojnice na pozemku parcela reg. C KN č.3551/18, s výmerou 60 m², vodná plocha,
zapísanom na LV č. 981 a časť stavby mostného telesa vo veľkosti ½-ina celku,
postavenej ponad rieku Nitra zo zadnej strany predajne diskont CBA na Bojnickej
ceste a smerujúcej k parčíku zo strany Bojníc na pozemku parcela reg. C KN č.
3477/4, s výmerou 8 m², ostatná plocha, zapísanom na LV č. 2899, na pozemku
parcela reg. C KN č. 3550/11, s výmerou 18 m2, vodná plocha, zapísanom na LV č.
2899 a na pozemku parcela reg. C KN č. 3480/6, s výmerou 11 m2, zastavané
plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 2899, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve
požičiavateľa a ktoré bude vypožičiavateľ užívať formou výpožičky pre účely
realizácie stavby „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ minimálne do
ukončenia doby udržateľnosti projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza
a Bojnice“, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Táto zmluva o výpožičke
nehnuteľností sa stáva účinnou dňom zverejnenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku v centrálnom registri zmlúv medzi príslušným poskytovateľom
pomoci a mestom Prievidza v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.
Predmetná zmluva je podpísaná a je súčasťou žiadosti o získanie nenávratného
finančného príspevku na realizáciu stavby Cyklotrasa medzi mestami Prievidza
a Bojnice.
Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho
operačného
programu,
kde
vyhlasovateľom
výzvy
bolo
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP, v
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-

rámci zvýšenia atraktivity prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
V súvislosti s prebiehajúcou zmenou projektu sa posúva termín realizácie na rok
2019.
Riadiacim orgánom bola odsúhlasená zmena projektu a v súčasnosti pripravuje
externý obstarávateľ podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na výber
zhotoviteľa.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 225/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o podnájme nehnuteľností v k. ú. Bojnice, pozemku parcela reg.
C KN č. 3480 (E KN č. 1278) so záberom pozemku pod cyklotrasu v rozsahu výmery
94 m2 – chodník zapísaný na LV č. 4096 vo vlastníctve Poľnohospodárskeho
družstva Horná Nitra, so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch a pozemku parcela reg. C
KN č. 3477 v rozsahu výmery 25 m2 – lávka 301 a výmery 284 m2 – chodník a
pozemku parcela reg. C KN č. 3476 so záberom pozemku v rozsahu výmery 25 m2 –
lávka 301 a výmery 4 m2 pod chodník, obidva v k.ú. Bojnice, zapísané na LV č. 2899
vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice, na
ktoré má mesto Bojnice uzatvorené nájomné zmluvy, za účelom vybudovania
cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice, za podmienok nájomného vo výške
10,86 €/rok pre Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, so sídlom v NedožerochBrezanoch a nájomného vo výške 8,46 €/rok pre Pozemkové spoločenstvo bývalých
urbaristov mesta Bojnice, za obdobie odo dňa uzatvorenia zmluvy o podnájme na
dobu určitú minimálne do ukončenia doby udržateľnosti projektu „Cyklotrasa medzi
mestami Prievidza a Bojnice“, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Táto zmluva
o podnájme nehnuteľností sa stáva účinnou dňom zverejnenia Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku v centrálnom registri zmlúv medzi príslušným
poskytovateľom pomoci a mestom Prievidza v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-201615.

-

Predmetná zmluva je podpísaná a je súčasťou žiadosti o získanie nenávratného
finančného príspevku na realizáciu stavby Cyklotrasa medzi mestami Prievidza
a Bojnice.
Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho
operačného
programu,
kde
vyhlasovateľom
výzvy
bolo
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP, v
rámci zvýšenia atraktivity prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
V súvislosti s prebiehajúcou zmenou projektu sa posúva termín realizácie na rok
2019.
Riadiacim orgánom bola odsúhlasená zmena projektu a v súčasnosti pripravuje
externý obstarávateľ podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na výber
zhotoviteľa.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 226/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice
č. 796/2014/OZ/2.4.1 zo dňa 20.10.2014 v znení Dodatku č. 1 č.
698/2015/OZ/2.4.1/1/796/2014 zo dňa 14.10.2015, a to z dôvodu rozdelenia stavby
na dve etapy a s tým súvisiaceho spresnenia podmienok podania žiadosti
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o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou IROP-PO1-SC122-2016-15
a následne samotnej realizácie stavby.

-

Predmetný dodatok je podpísaný obidvomi zmluvnými stranami a je súčasťou žiadosti
o získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu stavby Cyklotrasa medzi
mestami Prievidza a Bojnice.
Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho
operačného
programu,
kde
vyhlasovateľom
výzvy
bolo
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP, v
rámci zvýšenia atraktivity prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
V súvislosti s prebiehajúcou zmenou projektu sa posúva termín realizácie na rok
2019.
Riadiacim orgánom bola odsúhlasená zmena projektu a v súčasnosti pripravuje
externý obstarávateľ podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na výber
zhotoviteľa.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 227/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie IKT učební na ZŠ
Rastislavova v Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
rozvoja mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

-

Projekt bol schválený, prebieha aktualizácia podanej ŽoNFP a povinných príloh.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 228/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
financovanie neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta projektu s názvom:
„Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi“ v sume 7 866,31€.

-

Projekt bol schválený, prebieha aktualizácia podanej ŽoNFP a povinných príloh.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 229/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie polytechnických
učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta
a platným programom rozvoja mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

-

Projekt bol schválený, prebieha aktualizácia podanej ŽoNFP a povinných príloh.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 230/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
financovanie neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta projektu s názvom:
„Zriadenie polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“ v sume
24 323,21€.

-

Projekt bol schválený, prebieha aktualizácia podanej ŽoNFP a povinných príloh.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 234/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie atraktivity
VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a
rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“, realizovaného
v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta a strategickými
dokumentmi samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 44 298,26 EUR s DPH,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

-

Projekt bol schválený, bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, mesto požiadalo
o vykonanie I. ex-ante kontroly VO.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 235/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku
medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“ s kódom NFP302040K425,
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade
s územným plánom mesta, platným programom rozvoja mesta a ďalšími
strategickými dokumentmi mesta a samosprávneho kraja,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP, čo predstavuje 24 923,89 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.
-

Proces VO bol ukončený, implementácia aktivít projektu začne na jar 2019.
uznesenie v sledovaní
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Uznesenie č. 238/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa medzi
mestami Prievidza a Bojnice“ s kódom NFP302010J659, realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta,
platným programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi mesta, ktorý
bol pripravený spoločne s mestom Bojnice, rovnako ako aj s ďalšími strategickými
dokumentmi mesta a samosprávneho kraja,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c)zabezpečenie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP, čo predstavuje 76 914,49 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

-

Projekt bol schválený, bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, mesto požiadalo
o vykonanie I. ex-ante kontroly VO.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 397/III./17
Mestské zastupiteľstvo
III.
žiada primátorku mesta
zabezpečiť obstaranie poskytovateľa služby vo verejnom záujme – autobusová
mestská hromadná doprava pre obdobie rokov 2019-2028 v zmysle minimálneho
variantu s možnosťou zmeny počtu tarifných km + 15 % - 15%, so zachovaním
spoločnej MHD pre mestá Prievidza a Bojnice, bez prevádzky nočnej linky,
s percentom spolufinancovania 95,11 % mesto Prievidza a 4,89 % mesto Bojnice,
strategického dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“, ktorý
vypracovala Žilinská univerzita v Žiline na katedre cestnej a mestskej dopravy.

-

Verejné obstarávanie na poskytovateľa služby vo verejnom záujme prebehlo,
poskytovateľ bol vybratý, zmluva je platná a účinná. Od 1.1.2019 poskytuje službu SAD
Prievidza a.s.
návrh na vypustenie zo sledovania

Uznesenie č. 448/II./17
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia
cvičebného priestoru
na
Základnej škole, Ulica energetikov v Prievidzi“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 17 749 € t. j. 20 % z celkových výdavkov na
projekt.

-

Projekt bol úspešný, v súčasnosti prebieha proces VO na zhotoviteľa diela.
uznesenie v sledovaní
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Rok 2016
Uznesenie č. 278/II./16
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
zámer pripraviť zadanie k obstaraniu zhotoviteľa projektovej dokumentácie projektu
Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi aj alternatívne, so zmenou
v plánovanej I. etape projektu – budovaním nových tribún na pozdĺžnej strane
štadióna namiesto nových tribún za bránkami, ak bude takáto alternatíva
realizovateľná a odporučí ju Slovenský futbalový zväz.

-

Bol vybraný projektant na vypracovanie realizačného projektu pre SO 01 –
„Rekonštrukcia starej tribúny“. Realizačný projekt rieši úpravy SO 01 – „Rekonštrukcia
starej tribúny“ v rozsahu požiadaviek pre FŠ kategória UEFA 2. Zmluva o dielo na
vypracovanie realizačného projektu nadobudla
účinnosť
dňa 15.12. 2017.
Realizačný projekt bol vrátený projektantovi dňa 9.2. 2018 na doplnenie. Realizačný
projekt bol prevzatý od projektanta dňa 28. 03. 2018. Následne na referát verejného
obstarávania boli doručené podklady pre výber zhotoviteľa rekonštrukcie. Dňa
23.5.2018 prebehlo otváranie obálok. Referát pre VO vyhodnocuje proces verejného
obstarávania.
Dňa bola 04.09.2018 nadobudla účinnosť zmluva o dielo na realizáciu rekonštrukcie
futbalového štadióna. Zhotoviteľ spoločnosť ROKO gips, s.r.o., Prievidza.
Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska a boli začaté práce.
Práce na rekonštrukcii starej tribúny prebiehajú od konca novembra 2018. Ukončenie
prác je podľa zmluvy o dielo koniec 02/2019.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 336/II./16
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „AdTech“, ktorého ciele sú
v súlade s platným Programom rozvoja mesta 2016 – 2023,
a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) Čestné vyhlásenie partnera projektu,
d) Dohodu o spolupráci partnerov na projekte: „AdTech“ v rámci programu Interreg
V-A Slovenská republika – Česká republika.
-

Projekt bol schválený, prebieha implementácia aktivít projektu.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 337/II./16
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Aktívni seniori ako zdroj
efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“, ktorého ciele sú v súlade
s platným Programom rozvoja mesta 2016 – 2023,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) Čestné vyhlásenie partnera projektu,
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e) Dohodu o spolupráci partnerov na projekte: Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej
spolupráce miest Prievidza a Karviná v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika.
-

Projekt bol schválený. V súčasnosti sa prebieha kontrola procesu VO.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 338/II./16
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu
projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi“ v rámci Výzvy
OPKZP-PO1- SC111- 2016-11 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR ako
Riadiacim orgánom v rámci OP Kvalita životného prostredia,
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
max: 131 575 EUR (5 %) z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú vo
výške max: 2 631 500 EUR (vrátane DPH).

-

Prebieha implementácia projektu, mesto požiada o posun ukončenia realizácie aktivít
projektu, predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu je 05/2019.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 342/II./16
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 509/14 zo dňa 9. 12. 2014 takto: v časti I. a časti
II. sa text: „Michala Dobiaša“ nahrádza „Mgr. Petra Krška“ a v časti III. sa pred text
dopĺňa slovo „opakovane“.

-

Valné zhromaždenie spol. BIC Prievidza, s. r. o. na zasadnutí dňa 22.12.2016
neschválilo zástupcov mesta. Zástupca spoločníka HBP, a.s. navrhol zmenu
spoločenskej zmluvy o zníženie počtu členov dozornej rady na troch s tým, že každý
spoločník bude mať právo menovať jedného člena dozornej rady. Tento návrh bude
opätovne prerokovaný na valnom zhromaždení.
V súčasnosti je v schvaľovacom procese návrh na vyhlásenie OVS na predaj
obchodného podielu v spoločnosti BIC Prievidza, s.r.o. V prípade úspešného predaju
tohto obchodného podielu bude toto uznesenie už bezpredmetné nakoľko mesto
Prievidza tam už nebude mať svojich zástupcov v DR.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 547/II./16
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
uzavretie zmluvy o dodávkach tepla so spol. PTH, a. s., pre bytové domy
nachádzajúce sa na Gazdovskej ulici č. 1 až 3 Prievidza (súpisné čísla 1329, 1338,
1334) a bytový dom č. 4 bez prideleného súpisného čísla nachádzajúci sa na
Gazdovskej ulici v Prievidzi parcela č. 6652/210 a 6652/211, s povinnosťou
odberateľa; V prípade, ak počas doby viazanosti podľa článku IV. bod 2. tejto zmluvy
dôjde k zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek zmluvného alebo zákonného dôvodu, platí,
že dňom ukončenia tejto zmluvy zmluvné strany, dodávateľ ako predávajúci a
odberateľ ako kupujúci, uzatvorili kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je kúpa prípojky
tepla odberného miesta a kompaktnej odovzdávacej stanice tepla ( ďalej len „KOST“),
ktorá je nainštalovaná v nebytovom priestore objektu odberu tepla odberateľa, za
kúpnu cenu vo výške účtovnej zostatkovej ceny prípojky tepla a KOST uvedenej v
účtovnej evidencii dodávateľa, v súlade s platnými účtovnými predpismi ku dňu, ktorý
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sa považuje za deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kúpna cena je splatná v deň, ktorý sa
považuje za deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy za
uvedených podmienok dodávateľ neposkytuje odberateľovi záruku za akosť
predmetu.

-

Zmluvy s PTH, a. s., boli za spoločnosť SMMP, s. r. o. podpísané a odovzdané JUDr.
Pietrikovi ako členovi predstavenstva PTH. Zo stany člena predstavenstva JUDr.
Róberta Pietrika boli predmetné zmluvy podpísane a doručené do spoločnosti PTH,
a.s. Predseda predstavenstva sa na rokovaní predstavenstva vyjadril, že nevidí
dôvod prečo sa majú uzatvárať zmluvy o dodávkach a odbere tepla so spol. PTH, a.
s., pre bytové domy na Gazdovskej ulici v Prievidzi (bytové domy 1 až 4), nakoľko boli
uzavreté s pôvodným vlastníkom bytových domov a nový vlastník vstúpil do práv
a povinností týchto zmlúv. JUDr. Pietrik uviedol, že nevidí žiadny zákonný dôvod
prečo by sa tieto nemali uzatvoriť a aj z hľadiska právnej istoty a prehľadnosti ich
odporučil uzavrieť. Spoločnosť PTH, a.s. koná - cit: „Za spoločnosť koná a
podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom
predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnosti a k svojim menám a funkciám pripoja svoj podpis.“ Preto je podpis
predsedu predstavenstva pre platné uzavretie zmluvy nevyhnutný.
uznesenie v sledovaní

Rok 2015
Uznesenie č. 255/II./15 v znení uznesenia č. 426/II./15
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
uzatvorenie Dohôd o uznaní dlhu medzi mestom Prievidza ako dlžníkom a prvými
nájomcami alebo nájomcami následne nastupujúcimi do ich právneho postavenia
nájomcov nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prievidza:
- Valach Robert, trvalý pobyt Veľkonecpalská 79/9, Prievidza,
na sumu 6 024,70 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 79/9, Prievidza
- Bobulová Hedviga, trvalý pobyt Veľkonecpalská 83/3, Prievidza,
na sumu 2 912,77 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 81/4, Prievidza
- Gália Pavol, trvalý pobyt Veľkonecpalská 73/5, Prievidza,
na sumu 6 154,15 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 73/5, Prievidza
- Valach Ľuboš, trvalý pobyt Kútovská ulica 3/8, Prievidza,
na sumu 2 880,40 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica 3/8, Prievidza
- Pinďura Ján, trvalý pobyt Kútovská ulica 3/16, Prievidza,
na sumu 2 912,77 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica 3/16, Prievidza
- Korecová Anna a Jozef Korec, obaja trvalý pobyt Kútovská ulica 5/18, Prievidza,
na sumu 4 409,81 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica 5/18, Prievidza
ako veriteľmi, ktorých predmetom bude uznanie dlhu mesta Prievidza titulom
zaplatených preddavkov na kúpnu cenu bytov, ktoré nájomcovia uhrádzali v rokoch
1997-2003 v zmysle uzatvorených Zmlúv o budúcich zmluvách a úprava spôsobu
jeho splnenia.

-

S Annou Korecovou a manželom bola uzatvorená dohoda a následne došlo k predaju
bytu, ostatní nájomcovia zatiaľ nepožiadali o kúpu bytov.
uznesenie v sledovaní

20

Uznesenie č. 327/III./15 v znení uzn. č. 551/15
Mestské zastupiteľstvo
III.
žiada primátorku mesta
a) predložiť spoločnosti PTH, a.s., návrh na predloženie nových zástupcov mesta na
vymenovanie do funkcie,
b) urobiť všetky právne úkony na dosiahnutie zhody medzi zápisom v Obchodnom
registri SR a skutočným právnym stavom v orgánoch spoločnosti PTH a.s.,
c) uplatniť všetky prostriedky právnej ochrany akcionára mesta Prievidza
k spoločnosti PTH, a.s., akcionárom spoločnosti, orgánom spoločnosti a ich členom,
d) uplatniť prostriedky právnej ochrany na zrušenie prijatých rozhodnutí a právnych
úkonov orgánov spoločnosti, pri prijatí ktorých neoprávnene vykonali hlasovacie
práva tie osoby, ktorým zaniklo funkčné obdobie v orgánoch PTH, a.s.,
e) uplatniť prostriedky právnej ochrany na zamedzenie ďalšieho výkonu funkcie
v orgánoch spoločnosti tým osobám, ktorým uplynulo funkčné obdobie v orgánoch
spoločnosti PTH, a.s.,
f) vyzvať osoby, ktorým uplynulo funkčné obdobie v orgánoch spoločnosti na vydanie
prospechu a bezdôvodného obohatenia nadobudnutého z prostriedkov spoločnosti
PTH, a.s., za protiprávny výkon funkcie v orgánoch spoločnosti od času, kedy
skončilo ich funkčné obdobie.

-

Predmetné uznesenie bolo zmenené uznesením MsZ č. 551/15 zo dňa 23.12.2015.
Zmeny v orgánoch spoločnosti boli schválené Valným zhromaždením spoločnosti
PTH 27.04.2016. Navrhnutí zástupcova mesta boli na VZ menovaní do funkcií, a to
JUDr. Pietrik ako člen predstavenstva, JUDr. Macháčková ako členka dozornej rady
a Ing. Jelačič ako člen dozornej rady. Tieto zmeny ale doteraz neboli zapísané
v obchodnom registri, a preto boli podniknuté čiastkové kroky k splneniu schválených
úloh podaním návrhov na Okresný súd Trenčín obchodný register. Dňa 13.01.2017
sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom malo byť riešené vykonanie
zápisu v obchodnom registri ako aj iné záležitosti nevyhnutné pre ďalší chod
spoločnosti. Dňa 12.01.2017 akcionár HBP a.s. ospravedlnil svoju neúčasť na
zasadnutí, a z toho dôvodu mesto požiadalo o zvolanie ďalšieho mimoriadneho
valného zhromaždenia. Vo februári 2017 traja novozvolení zástupcovia mesta
Prievidza do orgánov spoločnosti podali na Okresný súd Trenčín návrh na
zosúladenie údajov zapísaných v obchodnom registri so skutočným stavom.
Okresný súd Trenčín predloženému návrhu vyhovel, jeho zápis však do dnes nie je
vykonaný, a to pre neukončené konanie o výmaz Ing. Gondu z obchodného registra.
Ing. Roman Gonda bol vymazaný z ORSR, voči rozhodnutiu o výmaze spoločnosť
PTH, a.s. podala dovolanie. Konanie bude prebiehať na najvyššom súde.
uznesenie v sledovaní

Uznesenie č. 389/III. b)/15
Mestské zastupiteľstvo
III.
ukladá
b) konateľke spoločnosti povinnosť, aby vykonala všetky potrebné právne a iné úkony
v občianskoprávnej, obchodnoprávnej a trestnoprávnej rovine, za účelom vymoženia
finančného plnenia, ktoré spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o., ako záložca poskytne
záložnému veriteľovi Prima banke, a.s., za dlžníka ARCHER INVEST, s.r.o., za
účelom zrušenia a výmazu záložného práva zapísaného na LV č. 9042 pre k.ú.
Prievidza pod V 5559/2006, V 5558/2006, V 490/2007 v termíne do 30 dní.
Žalobou zo dňa 3.4.2017 podanou na Okresnom súde Bratislava II voči ARCHER
Invest, s.r.o. bolo uplatnené zaplatenie sumy vo výške 525 174,11 EUR
s príslušenstvom. Okresný súd žalobe vyhovel a v mesiaci IX/2017 „rozsudkom pre
zmeškanie“ zaviazal ARCHER Invest zaplatiť mestu Prievidza sumu 525 174,11
EUR.
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-

Nakoľko do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súd zistil, že ARCHER Invest,
s.r.o. má právneho nástupcu, rozsudok bol zrušený a súd bude pokračovať v konaní
s právnym zástupcom. Súd doposiaľ nerozhodol.
Súd napriek písomnej urgencii mesta Prievidza doposiaľ nerozhodol.
uznesenie v sledovaní

Rok 2011
Uznesenie č. 73/IV. až VI./11
Mestské zastupiteľstvo
IV.
schvaľuje
záväzok mesta Prievidza: v prípade zmeny stanoviska mesta Bojnice na kladné
a zrušenia záporného stanoviska k výstavbe cesty I/64 obchvatu II. etapy, sa mesto
Prievidza zaväzuje, že vybuduje prepoj cesty z križovatky ciest Ul. Ľ. Ondrejova,
Nábrežná ul. a P.J. Šafárika na uvedenú obchvatovú komunikáciu s tým, že mesto
Prievidza vybuduje komunikáciu v rámci svojho katastra vrátane mostu cez rieku
Nitru,
V.
žiada zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja,
aby do svojho harmonogramu výstavby ciest TSK zahrnul požiadavku vybudovania
komunikácie III. triedy od plánovaného mostu cez rieku Nitru z Ul. Ľ. Ondrejova
v Prievidzi s križovaním obchvatu a s následným smerovaním na obec Kanianka a
napojením na komunikačný systém,
VI.
odporúča primátorke mesta JUDr. Kataríne Macháčkovej
konať vo veci tak,
aby vyvinula maximálne úsilie spolu s poslancami o čo
najrýchlejšie zahrnutie uvedenej komunikácie do harmonogramu výstavby TSK tak,
aby výstavba tejto komunikácie bola realizovaná súbežne s výstavbou cesty I/64
obchvatu mesta Prievidza.

-

Realizácia obchvatu bude ovplyvnená v závislosti od výsledkov štúdie realizovateľnosti
obchvatu cesty I/64 (spracováva sa).
uznesenie v sledovaní

Rok 2010
Uznesenie č. 246/II./10
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
realizovať opatrenia zo záverov statického posudku.
M – 9 Lávka pre peších, potrubný most – Nábrežie sv. Metoda – Nábrežie J.
Kalinčiaka.
Projekt a realizácia stavby do úpravy rozpočtu mesta pre rok 2010. Celkové
náklady: budú známe po vypracovaní projektu.
M-9 lávka pre peších, potrubný most:
V októbri 2016 sa vypracoval statický posudok skutkového stavebno –
technického stavu lávky. Nosná konštrukcia posudzovanej lávky je limitne poškodená
a opotrebovaná, má ukončenú svoju fyzickú životnosť a v súčasnom stave je
nevyhovujúca, v extrémnom prípade nie je možné vylúčiť jej kolaps.
V programovom rozpočte mesta na rok 2018 neboli schválené finančné prostriedky
na vypracovanie projektovej dokumentácie novej lávky, resp. rekonštrukcie lávky.
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-

Finančné prostriedky sme zaradili do návrhu programového rozpočtu mesta na rok
2019 na vypracovanie projektovej dokumentácie novej lávky, resp. rekonštrukcie
lávky.
V programovom rozpočte mesta na rok 2019 nie sú schválené finančné prostriedky
na vypracovanie projektovej dokumentácie novej lávky, resp. na vypracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu lávky.
uznesenie v sledovaní

Rok 1997
Uznesenie č. 224/II./97 v znení uzn. č. 345/II./14 a uzn. č. 127/IV./16
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
predkladanie vyhodnotenia uznesení MsZ, týkajúcich sa predaja nehnuteľností
z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien 2 x ročne a to v mesiaci
jún a október.
Právna kancelária vyhodnocuje uznesenia týkajúce sa predaja nehnuteľností
z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien, ktoré budú predložené na
rokovanie MsZ v mesiaci jún 2019.
- uznesenie v sledovaní
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Príloha č. 2
Správa
o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 26. 11. 2018 do 24. 02. 2019
V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi správu
o skončených a rozpracovaných kontrolách za obdobie od 26. 11. 2018 do 24. 02. 2019.

A. SKONČENÉ KONTROLY:
1. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017 z programu 9 –
Vzdelávanie so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia
zmluvných vzťahov.
V uvedenom období boli skončené nasledovné kontroly :
- Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza – 2 dotácie
- Ľalia – združenie detí a rodičov, Prievidza
- Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza
Cieľ a predmet kontroly:
• dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
• dodržania VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza
v znení Doplnku č. 1 a č. 2
• dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta poskytnutých z programu 9 – Vzdelávanie
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
2. Kontrola správnosti vedenia účtovníctva v školských jedálňach
V ZŠ, Ulica S. Chalupku bola vykonaná kontrola správnosti vedenia účtovníctva
v školskej jedálni. Kontrolované obdobie rok 2016.
Účelom kontroly bolo preveriť
dodržiavanie Opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov s ohľadom na príjem
stravného od zákonných zástupcov detí či zamestnancov alebo cudzích stravníkov.
Cieľom bola kontrola správnosti vedenia účtovníctva a kontrola postupov účtovania.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
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3. Kontrola procesov verejného obstarávania , objednávok, zmlúv a faktúr a z nich
vyplývajúcich plnení s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť v spoločnosti
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Účelom kontroly bola správnosť, preverenie a objektívne posúdenie vykonaného
verejného obstarávania, hospodárenie s finančnými prostriedkami v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými normami spoločnosti .
Cieľom bola kontrola procesov verejného obstarávania v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi upravujúcimi oblasť verejného
obstarávania.
Kontrola bola vykonaná ako kontrola súladu za obdobie roku 2017 v nadväznosti na
rok 2018.
Kontrola preukázala porušenie správy registratúry, keď cenové ponuky neboli
zaevidované v registratúrnom denníku.
Kontrolou bolo zistené , že neboli predložené doklady k stanoveniu predpokladanej
hodnoty zákazky, čím bolo porušené ustanovenie § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní,
podľa ktorého verejný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchováva aj
informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu zákazky.
Zistené bolo porušenie internej smernice na uplatňovanie postupov verejného
obstarávania , nakoľko príslušná dokumentácia vo všetkých prípadoch neobsahovala čestné
vyhlásenie o tom, že vybraný uchádzač nemá voči mestu žiadne dlhy.
Kontrolou zverejňovania údajov v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám v platnom znení bolo zistené, že faktúry za tovary, služby a práce v niektorých
prípadoch neobsahovali identifikáciu povinne zverejňovanej zmluvy, s ktorou faktúry
súviseli, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5b ods. (1) písm. b) bod 4 zákona o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení, podľa ktorého bola spoločnosť povinná zverejniť pri
faktúre aj identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou
a taktiež bolo zistené objednávky tovarov, služieb a prác v niektorých prípadoch neobsahovali
identifikáciu povinne zverejňovanej zmluvy, s ktorou objednávky súviseli, čo nebolo v súlade
s ustanovením § 5b ods. (1) písm. a) bod 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám
v platnom znení, podľa ktorého bola spoločnosť povinná pri objednávke zverejniť aj
identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou.
B. ROZPRACOVANÉ KONTROLY:
1. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018 z programu 11
– Kultúra so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia
zmluvných vzťahov – prebieha u nasledovných prijímateľov:
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
- Berkat Slovensko, o.z., Sebedražie
- Literárny klub POET, o.z., Prievidza
- o.z. Stay Tuned, Diviacka Nová Ves
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
- Art point, o.z., Prievidza
- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
- Účelové zariadenie cirkvi – Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux, Prievidza
2

2. Kontrola všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc mesta Prievidza
3. Kontrola správnosti údajov poskytnutých mestu v súvislosti s predmetom Zmluvy
o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave ( mestskej
hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Mesta Prievidza za
rok 2018 v spoločnosti SAD a.s.

.

v Prievidzi dňa 20. 02. 2019
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová
hlavná kontrolórka mesta
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Príloha č. 1
Stanovisko
hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi
V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi a v súlade s ustanovením § 18 d)
ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonala hlavná
kontrolórka kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.
Z uznesení, ktoré sú po ich vyhodnotení ako splnené navrhnuté na vypustenie zo
sledovania vybrala na kontrolu 11 uznesení.
1. Uznesenie č. 433/II/18
Mestské zastupiteľstvo
II. schvaľuje
a) zvýšenie riadneho členského príspevku mesta Prievidza ako člena Oblastnej
organizácie CR Región Horná Nitra-Bojnice z pôvodných 3 000,00 eur na 4 500,00
eur pre kalendárny rok 2019,
b) zaradenie finančných prostriedkov vo výške 4 500,00 eur do návrhu Programového
rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019.
A. Vyhodnotenie uznesenia:
MsZ zobralo na vedomie žiadosť OOCR-RHNB na zvýšenie riadneho členského príspevku
z 3 000,00 na 4 500,00 eur pre rok 2019 a návrh na zaradenie finančných prostriedkov vo
výške 4 500,00 eur do Programového rozpočtu na rok 2019, následne schválilo zvýšenie
finančného príspevku a zaradenie finančných prostriedkov do Programového rozpočtu na rok
2019 v zmysle návrhu.
Návrh programového rozpočtu na rok 2019 bol schválený na MsZ dňa 26. novembra 2018.
B. Kontrola plnenia uznesenia:
Kontrolou bolo zistené, že uznesením MsZ č. 444 /18 zo dňa 26. 11. 2018 bol schválený
rozpočet mesta na rok 2019, v ktorom bol schválený zvýšený riadny členský príspevok
z 3 000,00 € na 4 500,00 € a zaradený do Programového rozpočtu na rok 2019.
Uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania.
2. Uznesenie číslo: 397/III/17
Mestské zastupiteľstvo
III.
žiada primátorku mesta
zabezpečiť obstaranie poskytovateľa služby vo verejnom záujme – autobusová mestská
hromadná doprava pre obdobie rokov 2019-2028 v zmysle minimálneho variantu
s možnosťou zmeny počtu tarifných km + 15 % - 15%, so zachovaním spoločnej MHD
pre mestá Prievidza a Bojnice, bez prevádzky nočnej linky, s percentom
spolufinancovania 95,11 % mesto Prievidza a 4,89 % mesto Bojnice, strategického
dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“, ktorý vypracovala Žilinská
univerzita v Žiline na katedre cestnej a mestskej dopravy.
A. Vyhodnotenie uznesenia:
Verejné obstarávanie na poskytovateľa služby vo verejnom záujme prebehlo, poskytovateľ
bol vybratý, zmluva je platná a účinná. Od 1.1.2019 poskytuje službu SAD Prievidza a.s.
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B. Kontrola plnenia uznesenia:
Skontrolovaná bola
Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej doprave (MHD) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na
území mesta Prievidza a mesta Bojnice uzatvorená dňa 07. 12. 2018 medzi mestom Prievidza
ako objednávateľ 1, mestom Bojnice ako objednávateľ 2 a dopravcom SAD Prievidza a.s.,
Ciglianska cesta 1, Prievidza, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č.
1172/2018/1.2.
Predmetom zmluvy okrem iného:
- Záväzok dopravcu vykonávať vo verejnom záujme dopravné služby na území mesta
Prievidza a mesta Bojnice
Úhrada za služby:
- predpokladaná výška príspevku na rok 2019 vo výške 2 204 310,73 €
- mesačná úhrada vo výške 183 692,56 €
- objednávateľ 1 vo výške 174 636,52 € t.j. 95,07% z mesačnej úhrady
- objednávateľ 2 vo výške
9 056,04 € t.j. 4,93% z mesačnej úhrady
Kontrolou predložených dokladov bol zistený nesúlad medzi uznesením MsZ č. 397/17 zo
dňa 02.10.2017 a zmluvou o službách vo verejnom záujme vo výške podielov, ktorými sa má
objednávateľ 1 a objednávateľ 2 spolupodieľať na financovaní dopravných služieb v roku
2019. Pre mesto Prievidza predstavuje tento rozdiel o 0,04% menej v zmluvne dohodnutých
podmienkach oproti podmienkam schváleným vyššie citovaným uznesením MsZ. Vo
finančnom vyjadrení predstavuje tento rozdiel - 73,47 Eur/mesačne t.j. 881,69 Eur/ročne.
Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam bezodkladne vykonať nápravu zisteného
nedostatku opravou uznesenia MsZ č. 397/17 zo dňa 02.10.2017.
Okrem iného bola v zmluve zistená prepisová chyba schvaľovacieho uznesenia týkajúceho
sa podmienok zmluvy o službách vo verejnom záujme ( v zmluve je uvedené číslo uznesenia
69/17 namiesto uznesenia 397/17).
Kontrola zverejnenia:
- dňa 14. 12. 2018
a nadobudnutia účinnosti zmluvy:
- dňa 15. 12. 2018
Kontrolou zmluvy o službách vo verejnom záujme konštatujem, že vzhľadom
k tomu, že jedna podmienka nebola do zmluvy zapracovaná tak, ako ju schválilo MsZ, je
nutné bezodkladne vykonať nápravu zisteného nedostatku opravou uznesenia č. 397/17 zo
dňa 02.10.2017 a až následne bude možné konštatovať, že podmienky boli zapracované do
zmluvy tak, ako ich schválilo MsZ a uznesenie bolo splnené.
3. Uznesenie č. 448/II./18
číslo: 448/18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku mesta Prievidza v celkovej obstarávacej
cene 81 868,67 €, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej
a likvidačnej komisie pri MsÚ zo dňa 25.10.2018.
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A. Vyhodnotenie uznesenia:
Zasadnutie vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ dňa 25. 10. 2018.
B. Kontrola plnenia uznesenia:
Skontrolovaný bol Zápis zo zasadnutia Vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri
MsÚ zo dňa 25. 10. 2018, ktorá vyradila z evidencie majetku mesta projektovú dokumentáciu
v celkovej hodnote 81 868,67 €.
Uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania.
4. Uznesenie č. 449/II./18
• Mestské zastupiteľstvo
• II.
schvaľuje
• rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom
Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 12,
za účelom zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok:
• Ul. D. Krmana - spevnené plochy na parkovanie, v celkovej obstarávacej cene
10 597,58 €,
• Ul. A. Rudnaya - spevnené plochy na parkovanie, v celkovej obstarávacej cene
12 759,27 €,
• Spojovací chodník na Ul. K. Nováckeho, v celkovej obstarávacej cene 1 421,81 €,
• Ul. A. H. Gavloviča - spevnená plocha pod kontajnery, v celkovej obstarávacej cene
5 776,40 €.
• Cesta Vl. Clementisa - rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 4 761,22
€,
• Cesta Vl. Clementisa - spevnená plocha, v celkovej obstarávacej cene 7 100,30 €,
• Ul. I. Bukovčana - úprava plochy starej tržnice, v celkovej obstarávacej cene 3 506,60
€,
• Priechod pre chodcov - Mierové námestie (Art Point), v celkovej obstarávacej cene
7 810,58 €.
A. Vyhodnotenie uznesenia:
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
B. Kontrola plnenia uznesenia:
Skontrolovaný bol Dodatok č. 13 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31. 03. 2015
uzatvorený dňa 21. 09. 2018 medzi mestom Prievidza a Technickými službami mesta
Prievidza, s.r.o., ktorý je zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 900/2018.
Predmet dodatku:
- Dodatkom č. 13 sa mení Príloha č. 2 určujúca jednotkové ceny.
Kontrola zverejnenia:
- dňa 24. 09. 2018
a nadobudnutia účinnosti zmluvy:
- dňa 25. 09. 2018
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Kontrolou dodatku č. 13 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že podmienky
boli zapracované do dodatku tak, ako ich schválilo MsZ a uznesenie bolo splnené.
5. Uznesenie č. 450/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
nájom nehnuteľného majetku:
- Osvetlenie priechodu pre chodcov – Mierové námestie (Art Point), v celkovej
obstarávacej cene 8 238,92 €,
- Prípojka VO pre chodník za Futbalovým štadiónom, v celkovej obstarávacej
cene 18 000,00 €,
- Prípojka VO pre chodník na Ceste Vl. Clementisa k MŠ, v celkovej obstarávacej
cene 8 000,00 €,
pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania 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, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 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
až č. 28, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na
dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku.
A. Vyhodnotenie uznesenia:
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
B. Kontrola plnenia uznesenia:
Skontrolovaný bol Dodatok č. 29 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
a nájme nebytových priestorov zo dňa 02. 01. 2001 uzatvorený dňa 20. 12. 2018 medzi
mestom Prievidza a Technickými službami mesta Prievidza, s.r.o., ktorý je zaevidovaný
v centrálnej evidencii pod č. 1214/2018.
Predmet dodatku:
- Dodatkom č. 29 pre verejné osvetlenie sa dopĺňa majetok:
- Osvetlenie priechodu pre chodcov – Mierové námestie (Art Point), v celkovej
obstarávacej cene 8 238,92 €,
- Prípojka VO pre chodník za Futbalovým štadiónom, v celkovej obstarávacej cene
18 000,00 €,
- Prípojka VO pre chodník na Ceste Vl. Clementisa k MŠ, v celkovej obstarávacej cene
8 000,00 €.

Kontrola zverejnenia:
- dňa 21. 12. 2018
a nadobudnutia účinnosti zmluvy:
- dňa 22. 12. 2018
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Kontrolou dodatku č. 29 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že podmienky
boli zapracované do dodatku tak, ako ich schválilo MsZ a uznesenie bolo splnené.
6. Uznesenie č. 451/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom
Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 17,
za účelom zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových
zariadení, a to o: Park pred ÚPSVaR na parc. č. 2142, v celkovej obstarávacej cene
246 511,55 €.
A. Vyhodnotenie uznesenia:
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
B. Kontrola plnenia uznesenia:
Skontrolovaný bol Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 24. 01. 2012
uzatvorený dňa 20. 12. 2018 medzi mestom Prievidza a Technickými službami mesta
Prievidza, s.r.o., ktorý je zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 1213/2018.
Predmet dodatku:
Dodatkom č. 18 - záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových
zariadení, sa dopĺňa majetok a to o: Park pred ÚPSVaR na parc. č. 2142, v celkovej
obstarávacej cene 246 511,55 €.
Kontrola zverejnenia:
- dňa 21. 12. 2018
a nadobudnutia účinnosti zmluvy:
- dňa 22. 12. 2018
Kontrolou dodatku č. 18 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že podmienky
boli zapracované do dodatku tak, ako ich schválilo MsZ a uznesenie bolo splnené.
7. Uznesenie č. 452/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
nájom nehnuteľného majetku:
- Technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu v Hradci – prípojka plynu
a rekonštrukcia kúrenia, v celkovej obstarávacej cene 7 038,54 €,
- Technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke – prípojka plynu
a rekonštrukcia kúrenia, v celkovej obstarávacej cene 11 344,22 €
pre príspevkovú organizáciu KaSS Prievidza za účelom zabezpečovania najmä
kultúrnych a spoločenských činností, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný
osobitného zreteľa nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 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. h) citovaného zákona patrí aj zabezpečovanie kultúry,
5

osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti, za podmienok dohodnutých v
Nájomnej zmluve zo dňa 27.12.2004 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6, t. j. ročného
nájomného vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku.
A. Vyhodnotenie uznesenia:
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
B. Kontrola plnenia uznesenia:
Skontrolovaný bol Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve zo dňa 27. 12. 2004 uzatvorený dňa
31. 12. 2018 medzi mestom Prievidza a Kultúrnym a spoločenským strediskom Prievidza,
ktorý je zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 1228/2018.
Predmet dodatku:
- Dodatkom č. 7 sa zvyšuje obstarávacia cena:
- Kultúrneho domu v Hradci o 7 038,54 €,
- Kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke o 11 344,22 €
Kontrola zverejnenia:
- dňa 09. 01. 2019
a nadobudnutia účinnosti zmluvy:
- dňa 10. 01. 2019
Kontrolou dodatku č. 7 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že podmienky
boli zapracované do dodatku tak, ako ich schválilo MsZ a uznesenie bolo splnené.
8. Uznesenie č. 453/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
rozšírenie koncesného majetku v Prílohe č. 1 ku Koncesnej zmluve uzavretej medzi
mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o., zmluve zo dňa 29.06.2016 v znení jej
dodatkov č. 1 až č. 9, a to o:
1) Rekonštrukciu kotolne v objekte Zubnej polikliniky na Ul. A. Hlinku, v celkovej
obstarávacej cene 30 505,31 €,
2) Osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK v objekte
Zdravotného strediska na Ul. M. Gorkého, v celkovej obstarávacej cene 5 438,69 €.
A. Vyhodnotenie uznesenia:
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
B. Kontrola plnenia uznesenia:
Skontrolovaný bol Dodatok č. 10 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29. 06. 2016 uzatvorený
dňa 29. 11. 2018 medzi mestom Prievidza a SMMP, s.r.o. Prievidza, ktorý je zaevidovaný
v centrálnej evidencii pod č. 1171/2018.
Predmet dodatku:
Dodatkom č. 10 sa rozširuje majetok o:
1) Technické zhodnotenie Zubnej polikliniky na Ul. A. Hlinku, v obstarávacej cene
30 505,31 €,
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2) Technické zhodnotenie Zdravotného strediska na Ul. M. Gorkého, v obstarávacej
cene 5 438,69 €.
Kontrola zverejnenia:
- dňa 14. 12. 2018
a nadobudnutia účinnosti zmluvy:
- dňa 15. 12. 2018
Kontrolou dodatku č. 10 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že podmienky
boli zapracované do dodatku tak, ako ich schválilo MsZ a uznesenie bolo splnené.
9. Uznesenie č. 454/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
vyradenie nehnuteľného majetku - čiastočné vyradenie spevnených plôch pri plavárni
na Úzkej ul., a to na pozemku parc. č. 791/6, v celkovej obstarávacej cene 20 960,63 €,
v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie zo dňa
26.10.2018.
A. Vyhodnotenie uznesenia:
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
B. Kontrola plnenia uznesenia:
Skontrolovaný bol Zápis zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri
MsÚ zo dňa 26. 10. 2018, ktorá čiastočne vyradila z evidencie majetku mesta spevnené
plochy na parkovanie v obstarávacej cene 20 960,63 €.
Uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania.
10. Uznesenie č. 455/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
a) zúženie prenajatého majetku v rámci Nájomnej zmluvy o nájme hnuteľného
a nehnuteľného majetku uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o.,
zo dňa 01.06.2005 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, za účelom zabezpečenia
prevádzky, údržby a správy športovísk;
ide o:
• čiastočné vyradenie spevnených plôch pri plavárni na Úzkej ul., a to na pozemku
parc. č. 791/6, v celkovej obstarávacej cene 20 960,63 €
b) rozšírenie prenajatého majetku v rámci Nájomnej zmluvy o nájme hnuteľného
a nehnuteľného majetku uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o.,
zo dňa 01.06.2005 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, za účelom zabezpečenia
prevádzky, údržby a správy športovísk;
ide o:
• parkovacie plochy a príjazdovú komunikáciu pri Plavárni na Úzkej ul., na
pozemku parc. č. 791/28 a 791/6, v celkovej obstarávacej cene 18 147,00 €
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c) zosúladenie evidencie pozemkov v k. ú. Prievidza v rámci Nájomnej zmluvy
s katastrom nehnuteľností, takto:
• parc. č 829/3 vo výmere 1 217 m2, v obstarávacej cene 6 059,55 €,
• parc. č 829/4 vo výmere 634 m2, v obstarávacej cene 3 156,76 €,
• parc. č 829/30 vo výmere
5 m2, v obstarávacej cene
24,90 €,
2
• parc. č 791/6 vo výmere 220 m , v obstarávacej cene 1 095,40 €,
• parc. č 791/28 vo výmere 169 m2, v obstarávacej cene 841,45 €,
• parc. č 791/29 vo výmere
61 m2, v obstarávacej cene 303,72 €.
pre spoločnosť TSMPD s.r.o., Prievidza za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby
a správy športovísk, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. 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. h) citovaného zákona patrí aj utvára
podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, za podmienok dohodnutých
v Nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 01.06.2005 v znení
jej Dodatkov č. 1 až č. 8, t. j. ročného nájomného za prenajatý hnuteľný a nehnuteľný majetok
vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku.
A. Vyhodnotenie uznesenia:
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
B. Kontrola plnenia uznesenia:
Skontrolovaný bol Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného
majetku zo dňa 01. 06. 2005 uzatvorený dňa 20. 12. 2018 medzi mestom Prievidza
a Technickými službami mesta Prievidza, s.r.o., ktorý je zaevidovaný v centrálnej evidencii
pod č. 1212/2018.
Predmet dodatku: Dodatkom č. 9 sa:
- znižuje majetok o čiastočné vyradenie spevnených plôch pri plavárni na Úzkej ul., a to
na pozemku parc. č. 791/6, v celkovej obstarávacej cene 20 960,63 €
- rozširuje majetok parkovacie plochy a príjazdovú komunikáciu pri plavárni na Úzkej
ul., na pozemku parc. č. 791/28 a 791/6, v celkovej obstarávacej cene 18 147,00 €,
- zosúladenie evidencie pozemkov v k. ú. Prievidza v rámci Nájomnej zmluvy
s katastrom nehnuteľností, takto:
• parc. č 829/3 vo výmere 1 217 m2, v obstarávacej cene 6 059,55 €,
• parc. č 829/4 vo výmere 634 m2, v obstarávacej cene 3 156,76 €,
• parc. č 829/30 vo výmere
5 m2, v obstarávacej cene
24,90 €,
2
• parc. č 791/6 vo výmere 220 m , v obstarávacej cene 1 095,40 €,
• parc. č 791/28 vo výmere 169 m2, v obstarávacej cene 841,45 €,
• parc. č 791/29 vo výmere
61 m2, v obstarávacej cene 303,72 €.
Kontrola zverejnenia:
- dňa 21. 12. 2018
a nadobudnutia účinnosti zmluvy:
- dňa 22. 12. 2018
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Kontrolou dodatku č. 9 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že podmienky
boli zapracované do dodatku tak, ako ich schválilo MsZ a uznesenie bolo splnené.
11. Uznesenie č. 456/II./18
Mestské zastupiteľstvo
II.
schvaľuje
rozšírenie a zosúladenie evidencie pozemkov v k. ú. Prievidza v rámci Nájomnej
zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 30.12.2013
v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, s katastrom nehnuteľností podľa Prílohy č. 1 pre
spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva
a činností spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov, spôsob podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
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 obecného cintorína, za podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve zo dňa
30.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 8, t. j. ročného nájomného za majetok na
úseku správy cintorínov vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného
dodatku.
A. Vyhodnotenie uznesenia:
V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. Uznesenie je
splnené.
B. Kontrola plnenia uznesenia:
Skontrolovaný bol Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve zo dňa 30. 12. 2013 uzatvorený dňa
20. 12. 2018 medzi mestom Prievidza a Technickými službami mesta Prievidza, s.r.o., ktorý
je zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 1211/2018.
Predmet dodatku:
Dodatkom č. 7 sa rozširujú a zosúlaďujú pozemky v areáli cintorína.
Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že vypracovaný Dodatok č. 7 mal byť
vypracovaný ako Dodatok č.9. Spoločnosť TSMPD s.r.o. bola o tejto skutočnosti
informovaná, no vzhľadom k tomu, že dodatok už je zverejnený nebudú vykonávať jeho
opravu a v prípade vyhotovenia ďalšieho dodatku budú v jeho úvode o tejto skutočnosti
informovať.
Kontrola zverejnenia:
- dňa 21. 12. 2018
a nadobudnutia účinnosti zmluvy:
- dňa 22. 12. 2018
Kontrolou dodatku č. 7 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že podmienky
boli zapracované do dodatku tak, ako ich schválilo MsZ a uznesenie bolo splnené.
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Na základe týchto skutočností odporúča hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi
prijať materiál č. 12/2019 s pripraveným návrhom na uznesenie s podmienkou
vykonania bezodkladnej nápravy zisteného nesúladu v plnení uznesenia č. 397/2017 zo
dňa 02.10.2017.

V Prievidzi dňa 20. 02. 2019
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová
Hlavná kontrolórka
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