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

konaného dňa 17. 04. 2019 
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:           8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:       8.30 h  
 
Prítomní poslanci:    18 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení poslanci:  Michal Dobiaš, MUDr. Dušan Magdin, MUDr. Peter Oulehle, Juraj 

Ohradzanský, Ing. Natália Svítková, Mgr. Zuzana Vrecková,             
Ing. Richard Takáč 

 
Ďalej prítomní:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
   Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ 
   Mgr. Ivan Benca – vedúci ref. pre projekty a investície 
   Mgr. Diana Šurkalová Dušeková – referentka pre komunikáciu 
   JUDr. Emília Kačmárová –  právnička 
   Ing. Andrea Nikmonová – ved. odd. výstavby a ŽP 
   Ing. Ivan Kotrík – ved. ref. informatiky 
   Ján Detko – referent informatiky 

- 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  18 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. – prvý zástupca primátorky mesta, Ing. Ľuboš Jelačič 
–  druhý zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Helena 
Dadíková – spravodajca MsR.  
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ:  Branislava Gigaca 
a Ing. Ľuboša Jelačiča.  
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: MVDr. Vladimíra Petráša 
–  za člena, PaedDr. Eleonóru Porubcovú  – za členku,  Mgr. Libora Mokrého – za člena.  
MsZ uznesením č. 140/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  konštatovala, že návrh programu obdržali 
poslanci v pozvánkach.  
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 

2) Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam Anne Kajabovej – Peňáškovej 

3) Informácia o realizácii projektu detského ihriska  „Žihadielko 2019“ 
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4) Z á v e r 

 
MsZ uznesením č. 141/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program rokovania MsZ 
na deň 17. 04. 2019. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 

 
K bodu 2) 

Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam Anne Kajabovej - Peňáškovej 
predložila Mgr. Diana Šurkalová Dušeková, referentka pre komunikáciu.  
Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov historických 
označení na svojom zasadnutí  dňa 3. 4. 2019  uznesením č. 11/2019, odporučila udeliť 
Cenu mesta Prievidza in memoriam Anne Kajabovej - Peňáškovej za úspešnú reprezentáciu 
mesta Prievidza v oblasti kultúry a dosiahnuté celoživotné úspechy v opernom speve. Cena 
bude udelená počas slávnostného galavečera Tváre mesta pri príležitosti udeľovania 
ocenení Prievidzský anjel. 
MsZ uznesením č. 142/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo v zmysle § 25 Štatútu 
mesta Prievidza udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam Anne Kajabovej – Peňáškovej 
za úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti kultúry a dosiahnuté celoživotné 
úspechy v opernom speve. 
Prezentácia:  18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 

K bodu 3) 
Informáciu o realizácii projektu detského ihriska  „Žihadielko 2019“ predložil Mgr. Ivan 

Benca, vedúci ref. pre projekty a investície.  
Mesto Prievidza uspelo v rámci projektu Lidl Ihrisko  Žihadielko v kategórii miest s počtom 
obyvateľov nad 33 000 a získalo tak realizáciu moderného ihriska pre deti vo výmere 16m x 
20m. V súčasnej dobe sa riešia administratívne záležitosti smerujúce k uzavretiu Rámcovej 
zmluvy o obstaraní diela a  nadobudnutie povolenia. Po splnení vyššie uvedených 
podmienok prebehne v polovici mája 2019 obhliadka lokality priamo na tvare miesta za 
účasti generálneho dodávateľa, kde sa stanovia nutné kroky k samotnej výstavbe ihriska. 
Predpokladaný začiatok stavebných prác na parc. č. 5072 je stanovený na  16.5.2019. 
Mgr. Ivan Benca uviedol, že po realizácii výstavby je naplánované slávnostné otvorenie 
ihriska a to na deň 22.06.2019. Predpokladom pre  úspešné zrealizovanie projektu je 
uzatvorenie Rámcovej zmluvy o obstaraní diela. 
Branislav Gigac podporil realizáciu nového ihriska a dodal, že netreba zabúdať na existujúce 
ihriská a športoviská a pravidelne zabezpečovať ich údržbu a starostlivosť. Jednou 
z alternatív starostlivosti o ihriská je aj forma projektov „Adoptuj si ihrisko“. Primátorka mesta 
uviedla, že mesto zabezpečuje pravidelnú starostlivosť a údržbu detských ihrísk a športovísk, 
pričom veľkým problémom je práve vandalizmus. Ing. Branislav Bucák informoval, že v rámci 
mesta bol v týchto dňoch na detských pieskoviskách vymenený piesok, v súčasnosti sú 
uskutočňované priebežne revízie zariadení.  Branislav Gigac a JUDr. Petra Hajšelová 
konštatovali, že ako poslanci nie sú dostatočne informovaní o činnostiach mesta 
a mestských spoločností a to aj v súvislosti s revíziami ihrísk a športovísk. Ing. Branislav 
Bucák dodal, že nie vždy je možné stanoviť presný harmonogram prác. Primátorka mesta 
dodala, že údržba zariadení sa vykonáva pravidelne a to každoročne. JUDr. Petra Hajšelová 
poznamenala, že poslanci nedostávajú operatívne odpovede na písomné otázky. Primátorka 
mesta dodala, že spoločnosť TSMPD, s.r.o., činnosti vykonáva a požiadavky podľa možností 
realizuje, operatívne môžu poslanci kontaktovať príslušných zamestnancov prípadne 
zamestnancov spoločností telefonicky.   
MsZ uznesením č. 143/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo realizáciu projektu 
s názvom: „Lidl Ihrisko  Žihadielko“ a uzatvorenie Rámcovej zmluvy o obstaraní diela so 
spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 
2020279415. 
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Prezentácia:  18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 

K bodu 4) 
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť na rokovaní MsZ.  PaedDr. Eleonóra Porubcová v závere informovala o aktivite 
prievidzského gymnázia vysadiť strom pred každou budovou, kde v minulosti sídlilo 
prievidzské gymnázium. Problémom je výsadba stromu pri Piaristickom kostole a to 
z dôvodu, že nie je možné skontaktovať sa s majiteľmi pozemku. Napriek tomu sa rozhodli 
o výsadbu tohto stromu s tým, že žiadajú spol. TSMPD, s.r.o., o spoluprácu pri výsadbe 
a starostlivosti o zasadený strom. Primátorka mesta zámer podporila.  
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, vyhlásila zasadnutie MsZ za 
ukončené.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 17. 04. 2019 
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prievidzi 

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

...............................................................   ............................................................... 
                      Branislav Gigac              Ing. Ľuboš Jelačič 

 overovateľ I.                              overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  17. 04. 2019 

 


