Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 08. 02. 2021
formou videokonferencie
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

9.00 h
9.35 h

Zúčastnení poslanci: 20 poslancov (podľa prílohy – účasť poslancov)
Neprítomní poslanci:

MUDr. Peter Oulehle – ospr., MDDr. Veronika Drábiková – ospr.
Michal Dobiaš, PaedDr. Eleonóra Porubcová, František Krško

Ďalší účastníci rokovania: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hl. kontrolórka mesta
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie
JUDr. Mária Kasalová – ref. právnej kancelárie
Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kancelárie primátorky
Zamestnanci mesta zabezpečujúci servis rokovania formou videokonferencie:
Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ
Ing. Daniela Mendelová – referentka kanc. prednostu MsÚ
Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky
Ing. Ľuboš Belanec – ref. informatiky
Rokovanie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie bolo streamované naživo, na
portáli YouTube, na kanáli Mesto Prievidza https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza.
K bodu 1)
„Otvorenie“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) poslancov MsZ, zamestnancov mesta
a obyvateľov sledujúcich živé vysielanie rokovania. V úvode uviedla, že vzhľadom na
epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID - 19 sa zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi koná formou videokonferencie, bez fyzickej prítomnosti poslancov
v rokovacej miestnosti.
Na začiatku bolo účastných 20 poslancov, teda zasadnutie bolo uznášania a rokovania
schopné.
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, za overovateľov zápisnice menovala Helenu
Dadíkovú a Ing. Richarda Takáča.
Za skrutátorky určila zamestnankyne mesta: Ing. Naďu Prilinskú a Ing. Danielu Mendelovú.
Keďže pri videokonferencii nebolo možné použiť na účel zaznamenania hlasovania
poslancov technické hlasovacie zariadenie, poslanci hlasovali zdvihnutím ruky za použitia
hlasovacieho hárka zvolenej farby s individuálnym číselným označením.
Do návrhovej komisie odporučila predsedajúca zvoliť poslancov: Katarínu Vráblovú – za
predsedníčku, PaedDr. Kvetoslavu Ďurčovú – za členku a Mgr. Libora Mokrého – za člena.
MsZ uznesením č. 30/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej
komisie.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
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JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, konštatovala, že návrh programu obdržali
poslanci v pozvánkach.
Návrh programu:
1)
2)
3)

Otvorenie
Nájom nebytového priestoru v budove kina Baník za účelom zriadenia mobilného
odberového miesta
Záver

Bc. Branislav Gigac požiadal primátorku mesta, aby v závere rokovania informovala
o aktuálnej situácii v ZpS Prievidza. Primátorka mesta súhlasila.
MsZ uznesením č. 31/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 08.02.2021.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
K bodu 2)
„Nájom nebytového priestoru v budove kina Baník za účelom zriadenia mobilného
odberového miesta“
JUDr. Mária Kasalová, ref. právnej kancelárie, predložila žiadosť spoločnosti Ados
Szibillová s.r.o., so sídlom Poruba 98, 972 11 Lazany, IČO: 50 619 438, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 33961/R, v zastúpení
Mgr. Hedvika Szibillová, konateľka, o nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov v budove
kina Baník Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere 278,34 m 2, ktorá sa nachádza na
Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné
číslo 12, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105
m2, na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického
materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného
novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu
a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky. Zároveň podala informáciu, že dňa 21.01.2021 bol na úradnej tabuli zverejnený
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Helena Dadíková uviedla, že na území mesta je už zriadených viacero mobilných
odberových miest (MOM), ktoré fungujú (hotel Magura, kino Baník, pri zimnom štadióne).
Primátorka mesta uviedla, že všetky bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke
mesta. Ing. Richard Takáč požiadal o informácie ohľadom mobilných odberových miest
v meste Prievidza. Uviedol, že okrem víkendového testovania by mesto malo zabezpečiť
testovanie aj počas týždňa. Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že mesto Prievidza funguje na základe
zmluvy s bojnickou nemocnicou, na základe čoho môže zabezpečovať testovanie vo
viacerých odberových miestach počas víkendov. Samospráva ešte plánuje zriadiť niekoľko
školských MOM, mesto nevylučuje v budúcnosti aj zriadenie vlastnej MOM. Konštatoval, že
v rámci republiky sú miesta, kde nie je kapacita MOM dostatočná, preto by ministerstvo malo
znovu zverejniť výzvy a požiadal poslancov NR SR, aby zo svojej pozície riešili túto potrebu
rozširovania MOM v lokalitách, kde je ich počet nedostatočný. Ďalej uviedol, že samospráva
pracuje aj na zriadení MOM v priestore Domu kultúry na Ul. F. Madvu, kde by sa testovanie
vykonávalo v popoludňajších hodinách.
MsZ uznesením č. 32/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo výnimku z bodu 5.1.5
Internej smernice č. 80 IS-80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza týkajúcu sa
prerokovania žiadosti o nájom v orgánoch stanovených v tomto bode Internej smernice č.80
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a to tak, že žiadosť definovaná v článku I. bod a) tohto uznesenia nepodlieha prerokovaniu a
vyjadreniu architekta mesta, príslušného výboru volebného obvodu, komisií, MsR, ale iba
prerokovaniu v MsZ, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa presnejšie špecifikovaných
v článku II. písm. b) tohto uznesenia súvisiacich s aktuálnou pandémiou koronavírusu SARSCov- 2, MsZ schválilo nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti –
nebytových priestorov v budove kina Baník Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere
278,34 m2, ktorá sa nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník
zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 12, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy
a nádvoria v celkovej výmere 1105 m2, pre spoločnosť Ados Szibillová s.r.o., so sídlom
Poruba 98, 972 11 Lazany, IČO: 50 619 438, v zastúpení Mgr. Hedvika Szibillová, konateľka,
na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu
a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým
koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu
a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko aktuálna situácia
súvisiaca s pandémiou nového koronavírusu SARS- Cov-2, spôsobujúceho respiračné
ochorenie COVID-19 si vyžaduje urýchlené zriadenie odberných miest na vykonávanie
odberu vzoriek, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy t.j.
starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov, ako aj ochrana
zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce podľa zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za podmienok – nájomného vo výške
1 €/mesiac, na dobu určitú do 30.06.2021 s týždennou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
K bodu 3)
„Záver“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere informovala o aktuálnej
situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 v Zariadení pre seniorov Prievidza.
Uviedla, že v zariadení sa šíri britská mutácia vírusu, preto je šírenie veľmi rýchle
a rozsiahle. V zariadení na Ul. M. Rázusa sú už nakazení takmer všetci. Zomreli traja klienti.
V najbližších dňoch dôjde k striedaniu personálu. Situáciu zatiaľ zvláda ZpS s vlastnými
zamestnancami, do zariadenia sa presúvajú aj zamestnanci zo strediska na Ul. Okáľa. Do
nemocnice bolo odvezených 12 pacientov, niektorí sa po zlepšení zdravotného stavu vrátili
späť do zariadenia.
Primátorka mesta uviedla, že zaznamenala jednu sťažnosť na nedostatočnú informovanosť,
sťažnosť bola vyriešená, riaditeľ zariadenia poskytol žiadateľke informácie. V zariadení na
Ul. Okáľa zatiaľ vírus nebol zistený.
Primátorka mesta poďakovala všetkým, ktorí
akoukoľvek formou pomáhajú v pandemickej situácii, pri testovaní, mesto uvíta každú
pomoc.
Ing. Richard Takáč otvoril tému vakcinačného centra, ako vhodný priestor sa mu javí priestor
športovej haly. Primátorka mesta uviedla, že ohľadom tejto témy hovorila minulý týždeň so
županom TSK Jaroslavom Baškom. V športovej hale sú aj v súčasnosti vykonávané
športové aktivity, vec je ale v riešení.
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová sa pýtala na distribúciu respirátorov, ktoré zabezpečila
samospráva pre obyvateľov mesta starších ako 65 rokov. MVDr. Norbert Turanovič uviedol,
že ho teší veľký záujem dobrovoľníkov o doručovanie respirátorov (poslancov,
zamestnancov mesta). Respirátory budú doručovať dobrovoľníci v priebehu najbližších dní.
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomných za účasť a vyhlásila
zasadnutie za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 08. 02. 2021
formou videokonferencie
Pripom ienky

overovateľov

z á p i s n i c e:

...............................................
Helena Dadíková
overovateľ I.

..................................................
Ing. Richard Takáč
overovateľ II.

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

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 09. 02. 2021
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