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N á v r h   u z n e s e n i a 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 22. 02. 2021  
 

 

Uznesenie č. ............/21 
 
 
 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
I.          b e r i e   n a   v e d o m i e 

 a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
 b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi, 
 c) Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách,   
  
 

II. s l e d u j e  u z n e s e n i a 
rok 2020: 10/II.; 49/II.; 79/II.; 174/II.; 205/II.; 206/II.; 236/II.; 284/II.; 355/II.; 360/II.; 
361/II.; 362/II.; 
rok 2019: 111/II.; 323/II.; 387/II. 

 rok 2018: 167/II.; 395/II.; 499/II.b) 
 rok 2017:  224/II; 225/II; 226/II; 227/II; 229/II; 234/II; 238/II. 
 rok 2016: 336/II.; 547/II.   

rok 2015:  255/II.; 389/III. b)  
rok 2011: 73/IV. až VI. 
rok 2010:  246/II. bod M9  
rok 1997: 224/II. 
 

III.  v y p ú š ť a   z o   s l e d o v a n i a   u z n e s e n i a 
rok 2020: 266/II.; 267/II.; 282/II.; 307/II.; 317/II.,III.; 318/II.; 319/II.; 320/II.; 321/II.   
rok 2019: 101/II.; 222/II.; 386/II.  

 rok 2018: 499/II.a) 
rok 2017: 228/II; 230/II. 
 

  
IV. o p r a v u j e   u z n e s e n i a  
 rok 2020:  

 

332/20 
takto: v časti I. b) sa z dôvodu zistenia písacej chyby text „13,00 €/m²“ nahrádza 
textom „12,00 €/m²“. Ostatný text zostáva nezmenený. 
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Rok 2020 
 

Návrh na opravu uznesenia MsZ č. 332/20 zo dňa 07. 12. 2020 
 

Dôvodová správa 
Predmetný text sa opravuje vzhľadom na skutočnosť, že v pôvodnom uznesení došlo 
k zisteniu písacej chyby.  
 

Návrh na opravu uznesenia MsZ č. 332/20 zo dňa 07. 12. 2020  
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh na opravu uznesenia MsZ č. 332/20 zo dňa 07. 12. 2020 
II. schvaľuje – neschvaľuje 

opravu uznesenia MsZ č. 332/2020 zo dňa 07. 12. 2020 takto:  
v časti I. b) sa z dôvodu zistenia písacej chyby text „13,00 €/m²“ nahrádza textom 
„12,00 €/m²“. Ostatný text zostáva nezmenený. 
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Rok 2020 

 
Uznesenie č. 10/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb “,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 5 504 € t.j. 10,1 % z celkových výdavkov na projekt.  
 

Žiadosť o dotáciu je v štádiu odborného hodnotenia. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 

Uznesenie č. 49/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a 
v Bojniciach“, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 1 – Posilnené 
inštitucionálne kapacity a efektívna VS,  

b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 
Handlovej a v Bojniciach “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Hlavného 
partnera: Mesta Prievidza, maximálne vo výške 16 000 €,  

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Hlavného partnera/Prijímateľa: Mesta Prievidza,  

d) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi Hlavným 
partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 
00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 
094,  

e) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c)  
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14 , 971 01 
Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, IČO: 
00318001.  
 
Žiadosť o NFP bola schválená, pripravuje sa zmluva o poskytnutí NFP pre projekt. 
- uznesenie v sledovaní 
 
 

Uznesenie č. 79/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre 
mestské budovy v meste Prievidza “,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 4 988,14 € t .j. 5 % z celkových výdavkov na projekt,  

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.  
 

Projekt je v štádiu odborného hodnotenia. 
- uznesenie v sledovaní 
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Uznesenie č. 174/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy– podpora lokálnych 
komunít v meste Prievidza“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 5 476,29 €, t .j. 10,11% z celkových výdavkov na 
projekt.  
 

Projekt je v štádiu odborného hodnotenia. 
- uznesenie v sledovaní 
 

 

Uznesenie č. 205/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza Michalovi 

Krajčíkovi in memoriam za významné zásluhy o rozvoj mesta Prievidza v 20. storočí. 

 

Odovzdanie udeleného mestského ocenenia sa v zmysle Štatútu mesta plánuje vykonať 
slávnostným spôsobom na podujatí Tváre mesta, na ktorom sa budú odovzdávať aj ďalšie 
mestské ocenenia. Z dôvodu pandémie koronavírusu sa odložilo konanie podujatia 
z pôvodne plánovaného termínu 11. septembra 2020 na 23. októbra 2020. Keďže však 
Vláda SR vyhlásila núdzový stav a platí obmedzenie počtu účastníkov na hromadných 
podujatí, podujatie sa neuskutoční ani v náhradnom termíne, v októbri 2020, a bude 
zorganizované v nasledujúcich mesiacoch, podľa vývoja epidemiologickej situácie. 
- uznesenie v sledovaní 
 

 

Uznesenie č. 206/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPKZP-
PO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v 
meste Prievidza“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 5,0% z celkových výdavkov na projekt, maximálne do 
výšky 13 000 €,  

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.  
 

Projekt je v štádiu odborného hodnotenia. 
- uznesenie v sledovaní 
 

 

Uznesenie č. 236/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
v súlade s IS č.80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza zníženie stanovenej 

výšky prevádzkových nákladov Tanečnej školy Věry Nedeljakovej – Tanečného klubu Hildy 

Preinerovej IČO: 33 785 066, miesto podnikania Ul. M. Gorkého 17/4, Prievidza, v zmysle 

užívania prenajatých priestorov v budove Centra voľného času, Ulica K. Novackého 14, 

Prievidza, na dobu určitú, a to: od 1.1.2020 do 31.08.2021 o 50 %. 
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Na základe žiadosti o úpravu sumy prevádzkových nákladov, vyplývajúcich z NZ č. 15-
03/2017, uzatvorenej dňa 01.03.2017 medzi prenajímateľom: CVČ, Ulica K. Novackého 14, 
Prievidza a nájomcom: Súkromná tanečná škola Věry Nadeljakovej, Gorkého 216/17, 971 01 
Prievidza, primátorka mesta vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 a 
opatreniami proti jej šíreniu, súhlasila so zaplatením nájmu 120,00 € za rok 2020 
a prevádzkových nákladov za mesiace január a február 2020, t.j. 169,60 € a zároveň 
súhlasila s odpustením pohľadávky za 10 mesiacov vo výške 848,00 € v súlade s bodom 
7.5.3. písm. a), IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta. 
Žiadosťou o ukončenie dlhodobého nájmu podľa NZ č. 15-03/2017, uzatvorenej dňa 
01.03.2017 medzi prenajímateľom: CVČ, Ulica K. Novackého 14, Prievidza a nájomcom: 
Súkromná tanečná škola Věry Nadeljakovej, Gorkého 216/17, 971 01 Prievidza bola 
jednostranne vypovedaná  zmluva zo strany pani Preinerovej ku 31.12.2020, po uplynutí 1-
mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začala plynúť dňom nasledujúceho mesiaca, 
t.j.01.12.2020. 
Pokračovanie činnosti Súkromnej tanečnej školy v priestoroch CVČ, Ulica K. Novackého 14, 
Prievidza je možné v súlade  s IS č. 80 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta, podľa 
bodu 5.2.1. až po skončení opatrení súvisiacich so zastavením šírenia ochorenia COVID-19. 
-   uznesenie v sledovaní 
 

 

Uznesenie č. 266/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné 
hospodárstvo pokračovať v príprave a posudzovaní zámeru projektu výstavby zdroja 
tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom investora PTH,              
a. s. 

 

Prievidzské tepelné hospodárstvo pokračovalo v príprave a posudzovaní zámeru projektu 
výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza. Problematika bola 
následne prerokovaná na MsZ dňa 21.12.2020, a na základe schváleného uznesenia MsZ 
odporučilo zástupcom mesta v spoločnosti projekt realizovať. 
-   návrh na vypustenie zo sledovania 
 

 

Uznesenie č. 267/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

požiadať vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Národnú 
diaľničnú spoločnosť o prehodnotenie priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry do 
roku 2030 so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť vybudovania úsekov rýchlostnej 
komunikácie R2 na území Trenčianskeho kraja, ktoré boli v rámci materiálu „Priority 
vo výstavbe cestnej infraštruktúry“ schválené uznesením vlády SR č. 567/2020 zo 
dňa 16. 09. 2020. 

 

Primátorka mesta listami zo dňa 12.10.2020 požiadala predseda vlády SR, ministra dopravy 
a výstavby SR a generálneho riaditeľa NDS, a.s. o prehodnotenie Priorít vo výstavbe cestnej 
infraštruktúry do roku 2030 so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť vybudovania úsekov 
rýchlostnej komunikácie R2 na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj ďalších 
projektov cestnej dopravnej infraštruktúry v regióne Hornej Nitry, v nadväznosti na plánovanú 
transformáciu regiónu. 
-   návrh na vypustenie zo sledovania 
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Uznesenie č. 282/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
rozšírenie koncesného majetku  Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve uzatvorenej medzi 

mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o.,  zo dňa 29.06.2016 v znení jej dodatkov č. 1 až č. 14 

o technické zhodnotenie na budove Meštianskeho domu, Nám. slobody č. 16: Rekonštrukcia 

a adaptácia Meštianskeho domu, v celkovej obstarávacej cene 1 666 307,14 €. 

 

Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe SMMP s.r.o. na základe 

Koncesnej zmluvy. V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej 

zmluve. 

-   návrh na vypustenie zo sledovania 
 

 

Uznesenie č. 284/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPKZP-

PO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“, 

 b) kofinancovanie projektu vo výške 14 130 € t.j. 5,0 % z celkových oprávnených výdavkov 

na projekt, c) financovanie neoprávnených výdavkov projektu do výšky 47 767, 47 €. 

 

Projekt je v štádiu odborného hodnotenia. 

- uznesenie v sledovaní 
 

 

Uznesenie č. 307/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
poskytnutie dotácie v roku 2020 z rozpočtu mesta Prievidza Klubu priateľov CO Prievidza, 

Krajná ul. 20/4, Prievidza  v sume 5000 € na účel nákupu dezinfekčných a ochranných 

pomôcok používaných pri dekontaminácii, materiálneho a technického vybavenia.   

 

Na základe žiadosti Klubu priateľov CO Prievidza, Krajná ul. č. 20/4 o dotáciu z rozpočtu 

mesta Prievidza zo dňa 30.09.2020 bola dňa 30.11.2020 podpísaná s Klubom priateľov CO 

Prievidza, v zastúpení štatutárom pánom Michalom Patočom Zmluva o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mesta Prievidza s výškou dotácie  5 000,- €. Zmluva nadobudla účinnosť 

01.12.2020. Zároveň v tento deň boli žiadateľovi na bankový účet poukázané i finančné 

prostriedky vo výške 5 000,- €.  

V zmysle čl. II bodu 2) Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta predložil Klub priateľov 

CO Prievidza dňa 14.12.2020 doklady k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie. 

Administratívno-finančnou kontrolou predloženého vyúčtovania neboli zistené žiadne 

nedostatky. Predložené vyúčtovanie i účel použitia finančných prostriedkov boli v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prievidza i ustanoveniami 

VZN č.8/2019 v znení Doplnku č.1.  

-   návrh na vypustenie zo sledovania 
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Uznesenie č. 317/II; III/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

a) zámer vzniku územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest 

Prievidza-Nováky a obec Koš,   

b) uzavretie Memoranda o spolupráci na príprave územnej Integrovanej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja miest Prievidza-Nováky a obec Koš,  

c) vypracovanie Vstupnej správy Integrovanej územnej stratégie územia UMR 

Prievidza-Nováky a obce Koš v súlade s postupom a odporúčaniami                             

v Jednotnom metodickom rámci pre prípravu integrovaných územných stratégií a 

integrovaných územných investícií v SR v programovom období 2021-2027, 

vypracovaných ministerstvom, vrátane zapojenia sa obcí,  

III.        odporúča primátorke mesta 
vykonať všetky právne úkony s mestom Nováky a obcou Koš potrebné k zriadeniu 
územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza-Nováky a obce 
Koš, podľa bodu I. a II. tohto uznesenia a následne predložiť informáciu o záveroch 
Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi. 

 

Dňa 17.12.2020 bolo v Prievidzi uzatvorené Memorandum o spolupráci na príprave územnej 

Integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja miest Prievidza-Nováky a obec Koš. 

Boli tiež vykonané ostatné úkony potrebné k zriadeniu územia udržateľného mestského 

rozvoja uvedené v uznesení. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

mestu Prievidza potvrdilo, že dokumenty boli doručené v stanovenej lehote a navrhlo UMR 

rozšíriť aj o mesto Bojnice, čo je v riešení. Pri schvaľovaní pristúpenia mesta Bojnice 

k memorandu bude predložená podrobnejšia informácia Mestskému zastupiteľstvu v 

Prievidzi. 

-   návrh na vypustenie zo sledovania 
 

 

Uznesenie č. 318/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

vystúpenie mesta Prievidza  
a) zo Združenia miest a obcí Slovenska, IČO 00584614, so sídlom Bratislava, 
Bezručova 9, podľa Čl. 11 písm. a) Stanov ZMOS dňom doručenia uznesenia 
zastupiteľstva kancelárii združenia, 
b) zo Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra, IČO 31941648, so sídlom Prievidza, 
Hviezdoslavova 3, podľa Stanov ZRRHN na základe písomného oznámenia.  

 

Mesto doručilo uznesenie zastupiteľstva o vystúpení zo združenia kancelárii ZMOS 

a písomne oznámilo vystúpenie zo združenia ZRRHN.  

-   návrh na vypustenie zo sledovania 
 

 

Uznesenie č. 319/II/20  
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. 18, za účelom 

zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok: 

Ostrovček na Nábrežnej ulici (pred “Dráčikom“), v celkovej obstarávacej cene 6 272,56 €. 
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Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na základe 

Komisionárskej zmluvy. V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej 

zmluve. 

-   návrh na vypustenie zo sledovania 
 

 

Uznesenie č. 320/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
nájom nehnuteľného majetku: 

Prípojka VO pre chodník na Urbárskej ulici, v celkovej obstarávacej cene 2 498,30 €, 

Prípojka VO pre chodník k Ulici J. Okáľa, v celkovej obstarávacej cene 3 498,10 €. 

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania výkonu verejnoprospešných 

služieb  na úseku verejného osvetlenia, 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. 

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. 32, t. j. ročného nájomného za 

majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného 

dodatku. 
 

Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na základe 

Nájomnej zmluvy. V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej 

zmluve. 

-   návrh na vypustenie zo sledovania 
 

 

Uznesenie č. 321/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
nájom nehnuteľného majetku: 

Technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu v Malej Lehôtke – rekonštrukcia sociálnych 

zariadení, v celkovej obstarávacej cene  9 958,02 € 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. 9, t. j. ročného nájomného vo 

výške 0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 
 

Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na základe 

Nájomnej zmluvy. V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej 

zmluve. 

-   návrh na vypustenie zo sledovania 
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Uznesenie č. 355/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „ Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální 

základných škôl v Prievidzi “,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 11 400 € t .j. 24,57% z celkových výdavkov na projekt. 

 

Projekt bol čiastočne podporený sumou 5 000€, prebieha implementácia projektu. 

- uznesenie v sledovaní 
 

 

Uznesenie č. 360/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

zástupcov mesta v orgánoch spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.: 
a) v pravidelnom štvrťročnom intervale predložiť z dôvodu transparentnosti 
Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi správu o aktuálnom stave pripravovaného 
projektu, vrátane časového harmonogramu, procese prípravy a zdrojov financovania,  
b) zabezpečiť poslancom možnosť kontroly nad pripravovaným projektom.  

 

Spoločnosť PTH bude správu o aktuálnom stave pripravovaného projektu predkladať MsZ 

v štvrťročnom intervale. Možnosť kontroly poslancov nad pripravovaným projektom je 

zabezpečená v zmysle príslušnej legislatívy. 

- uznesenie v sledovaní 
 

 

Uznesenie č. 361/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné 
hospodárstvo realizovať zámer výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT                    
v meste Prievidza prostredníctvom investora Prievidzské tepelné hospodárstvo, 
akciová spoločnosť, IČO 36325961. 

 

Spoločnosť PTH v zmysle uznesenia vykonáva prípravné práce realizácie zámeru výstavby 

zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza. 

- uznesenie v sledovaní 
 

 

Uznesenie č. 362/II/20  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  
podľa § 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení Doplnku č. 1 poskytnutie mimoriadnej dotácie 

z rozpočtu mesta na rok 2021 pre BC Prievidza, s.r.o., vo výške 54 916 € na účel krytia 

nákladov spojených s prenájmom športoviska – mestskej športovej haly.  

 
Na základe žiadosti BC Prievidza, s.r.o. Nábrežná ulica II. Prievidza o dotáciu z rozpočtu 

mesta Prievidza v roku 2021 zo dňa 18.12.2020 bola dňa 29.12.2020 podpísaná s BC 

Prievidza, s.r.o., v zastúpení štatutárom Ing. Petrom Zvarom, Zmluva o   poskytnutí   dotácie 

z rozpočtu  mesta  Prievidza  v  roku  2021  s výškou dotácie  54 916 ,- €. Účelom dotácie je  
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krytie nákladov spojených s prenájmom športoviska v r. 2021 – mestskej športovej haly. 

Zmluva nadobudla účinnosť dňom 30.12.2020 a dotácia bude BC Prievidza, s.r.o. vyplácaná 

v jedenástich rovnakých mesačných splátkach vo výške 4 576,33 € a v dvanástej splátke vo 

výške 4 576,37 € vždy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci počas roka 2021 

s povinnosťou predloženia dokladov k zúčtovaniu celkovej výšky dotácie najneskôr do 

15.12.2021. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 

 

Rok 2019 

 
Uznesenie č. 101/II/19  
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje 

a) predloženie projektu s názvom: „Zlepšenie športových podmienok pre deti 
a mládež  v Prievidzi“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 36 812 € t. j. 49,2 % z celkových výdavkov na  
projekt. 

 

Projekt bol úspešný úspešne ukončený. 
-   návrh na vypustenie zo sledovania 

 
 
Uznesenie č. 111/II/19  
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

a) predloženie  žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Vybudovanie detských 
jaslí v meste Prievidza “ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34, 
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 24 730, 49  €, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 
 

 Projekt bol úspešný, je podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, prebieha proces 
verejného obstarávania na zhotoviteľa.  

- uznesenie v sledovaní 

  
 
Uznesenie č. 222/II/19  
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

a) obstaranie zmeny územného plánu zóny IBV Terasy (ZaD č. 4 ÚPN-Z IBV Terasy) 
žiadateľa Ing. Dušana Homolu – zastupujúceho vlastníkov pozemkov CKN 7056/100, 
119, 134-138 KÚ Prievidza, 
b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza ako obstarávateľa územnoplánovacej 
dokumentácie na úhradu nákladov za obstaranie zmeny územného plánu zóny IBV 
Terasy (ZaD č. 4 ÚPN-Z IBV Terasy) žiadateľa Ing. Dušana Homolu – zastupujúceho 
vlastníkov pozemkov CKN 7056/100, 119, 134-138 KÚ Prievidza vo výške 100 % 
z celkových nákladov na obstaranie, 
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Prebieha príprava podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie 
pred záverečnou fázou zabezpečenia vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej 
dokumentácie.  

-   návrh na vypustenie zo sledovania 

 
 
Uznesenie č. 323/II/19 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje 

a) predloženie projektu s názvom: „Revitalizácia tréningového ihriska na  
Malonecpalskej ulici v Prievidzi“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 8 685,12 € t.j. 25 % z celkových výdavkov  na 
projekt. 
 

Projekt v prvom kole nebol podporený, čakáme na výsledok ďalšieho výberového 
kola. 

- uznesenie v sledovaní 

 

Uznesenie č. 386/II/19  
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚZPF 
878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 230 €,  t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 
 

Projekt bol úspešne ukončený.  
-   návrh na vypustenie zo sledovania 

 

Uznesenie č. 387/II/19  
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP žiadateľom TSK a Partnerom č.3 mestom Prievidza 
s názvom: „Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra“, 

b) zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.3 v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č. 3 
vo výške 43 992,14 € z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č.3, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta Partnera č.3. 
 

Projekt bol schválený, prebieha implementácia aktivít projektu.                  
- uznesenie v sledovaní 
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Rok 2018 

 

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. 

 
Položka nebola zaradená do aktuálneho rozpočtu, momentálne akcia pozastavená.  

- uznesenie v sledovaní 
 
 
Uznesenie č.395/II/18 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

predloženie projektu s názvom: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza“. 
 
Prebieha implementácia aktivít projektu. 

- uznesenie v sledovaní 
 
 

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. 
 

Prebehlo VO na výber spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie a bola s ním 
podpísaná zmluva.  
Predmetná UPČ 5a bola zahrnutá do rozsahu spracovania Zmien a doplnkov č.2 
ÚPN Z Necpaly. 

-   návrh na vypustenie zo sledovania v časti II. a) 
- uznesenie v sledovaní v časti II. b) 

 

 

 

Rok 2017 

 
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. 
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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. 

 
Dielo bolo ukončené a prevzaté v 11/2020. Je podaný návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia a pripravujeme doklady na zaradenie stavby do majetku.  

- 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 Nedožeroch-
Brezanoch 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-SC122-2016-
15. 
 
Dielo bolo ukončené a prevzaté v 11/2020. Je podaný návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia a pripravujeme doklady na zaradenie stavby do majetku. 
Následne budú uzatvorené dodatky k zmluvám o podnájme pre spresnenie predmetu 
podnájmu. 

- 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. 
 
Dielo bolo ukončené a prevzaté v 11/2020. Je podaný návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia a pripravujeme doklady na zaradenie stavby do majetku.       

- 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. 
 

 
Žiadosť o NFP bola schválená, časť stavebné práce bola zrealizovaná, proces kontroly  
verejného obstarávania na vybavenie a zariadenie je ukončený, prebieha implementácia 
druhej časti aktivít projektu – vybavenie zariadenie. 

- 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€. 

 

Žiadosť o NFP bola schválená, implementácia aktivít projektu stavebná časť / 
neoprávnené výdavky bola ukončená.    

-   návrh na vypustenie zo sledovania 
 

 

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-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. 
 

Žiadosť o NFP bola schválená, časť stavebné práce bola zrealizovaná,  proces 
kontroly verejného obstarávania na vybavenie a zariadenie  je ukončený, prebieha 
implementácia druhej časti aktivít projektu – vybavenie , zariadenie. 

- uznesenie v sledovaní 
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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€. 

 

Žiadosť o NFP bola schválená, implementácia aktivít projektu stavebná časť / 
neoprávnené výdavky bola ukončená.   

- návrh na vypustenie zo sledovania 
 

 
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.   
 

Žiadosť o NFP bola schválená, prebieha implementácia aktivít projektu.  
- uznesenie v sledovaní 
 

 
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. 

 

Žiadosť o NFP bola schválená, prebieha implementácia aktivít projektu.  
- uznesenie v sledovaní 
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Rok 2016 

 

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. 
 

Žiadosť o NFP bola schválená, prebieha  implementácia aktivít projektu, ukončenie  
hlavných aktivít projektu sa z dôvodu koronavírusu predlžuje o 12 mesiacov oproti 
pôvodnému harmonogramu. 

- 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 
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 SMMP, s. r. o. podpísané a odovzdané JUDr. Pietrikovi, 
zatiaľ sa nevrátili.  

- 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:  



18 

 

- 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. 

 
Dlhy s nájomníkmi už boli vyporiadané. 

- 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. bola 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.  
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. V súčasnosti sa vedie exekučné konanie o zaplatenie 
pohľadávky  vo výške 525 174,11 EUR s príslušenstvom  voči právnemu nástupcovi 
ARCHER Invest, s.r.o., konkrétne voči JT COMPANY INVEST, s.r.o. , Dunajská 8, 
Bratislava. Súdny exekútor podal v IX/2019 správu o vykonaných úkonoch a zistenom 
majetku povinného, z ktorej vyplýva, že dlžník nemá žiadny majetok a v Centrálnom 
registri exekúcií je naňho evidovaných 177 exekúcií. 

- uznesenie v sledovaní 
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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. 

 
Keďže termín realizácie obchvatu nie je známy, nebola daná ani požiadavka do 
rozpočtu na realizáciu do nasledovného obdobia. TSK pri ostatných zmenách 
a doplnkoch Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja neodsúhlasil a nezapracoval 
požiadavku mesta Prievidza na komunikačné prepojenie miestnej komunikácie 
s obchvatom, keďže na cestu I. triedy je možné pripojiť len komunikáciu II. resp. 
III.triedy.  

- 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.  
Finančné prostriedky sme zaradili do návrhu programového rozpočtu mesta na rok 
2021 na uzavretie lávky z dôvodu zlého technického stavu. V prípade neuzavretia 
lávky je potrebná celá rekonštrukcia.  
V programovom rozpočte mesta na rok 2021 neboli schválené finančné prostriedky 
na uzavretie lávky z dôvodu zlého technického stavu. Finančné prostriedky opätovne 
zaradíme do I. zmeny programového rozpočtu mesta v roku 2021. 

- uznesenie v sledovaní 
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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 2021. 

- uznesenie v sledovaní 



              Príloha č. 1 

                                                                                                               Materiál MsZ č. 10/2021 

 

  

 

Stanovisko k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 
Uznesenie č. 266/20                            

Uznesenie č. 267/20                   

Uznesenie č. 282/20                      

Uznesenie č. 307/20                            

Uznesenie č. 317/20                     

Uznesenie č. 318/20                          

Uznesenie č. 319/20                      

Uznesenie č. 320/20                             

Uznesenie č. 321/20   

Uznesenie č. 101/19 

Uznesenie č. 222/19 

Uznesenie č. 386/19 

Uznesenie č. 499/18/II a)  

Uznesenie č. 228/17 

Uznesenie č. 230/17 

 

Spracovala a predkladá 

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

Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

hlavná kontrolórka mesta  

17. 02. 2021 
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S t a n o v i s k o 

 

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 hlavná kontrolórka na kontrolu 15 uznesení. 

 

 

 

1.  Uznesenie č. 266/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo 

pokračovať v príprave a posudzovaní zámeru projektu výstavby zdroja tepla pre súčasný 

systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom investora PTH, a. s. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Prievidzské tepelné hospodárstvo pokračovalo v príprave a posudzovaní zámeru 

projektu výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza. Problematika bola 

následne prerokovaná na MsZ dňa 21.12.2020, a na základe schváleného uznesenia MsZ 

odporučilo zástupcom mesta v spoločnosti projekt realizovať. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

 Príprava a posudzovanie zámeru projektu výstavby zdroja tepla pre súčasný systém 

CZT v meste Prievidza prostredníctvom investora PTH, a.s. sa realizovala, čoho dôkazom 

bolo aj prerokovanie tejto problematiky v orgánoch mesta.  

 

 Na základe vyššie uvedenej skutočnosti konštatujem, že predmetné uznesenie bolo 

splnené  a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

2.  Uznesenie č. 267/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

požiadať vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Národnú 

diaľničnú spoločnosť o prehodnotenie priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry do roku 2030 

so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť vybudovania úsekov rýchlostnej komunikácie R2 na 

území Trenčianskeho kraja, ktoré boli v rámci materiálu „Priority vo výstavbe cestnej 

infraštruktúry“ schválené uznesením vlády SR č. 567/2020 zo dňa 16. 09. 2020. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Primátorka mesta listami zo dňa 12.10.2020 požiadala predseda vlády SR, ministra 

dopravy a výstavby SR a generálneho riaditeľa NDS, a.s. o prehodnotenie Priorít vo výstavbe 

cestnej infraštruktúry do roku 2030 so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť vybudovania 
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úsekov rýchlostnej komunikácie R2 na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj 

ďalších projektov cestnej dopravnej infraštruktúry v regióne Hornej Nitry, v nadväznosti na 

plánovanú transformáciu regiónu. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

 Skontrolované boli listy primátorky mesta zo dňa 12. 10. 2020, ktorými požiadala 

predsedu vlády SR, ministra dopravy a výstavby SR a generálneho riaditeľa NDS, a.s. o 

prehodnotenie priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry do roku 2030 so zreteľom na 

mimoriadnu dôležitosť vybudovania úsekov rýchlostnej komunikácie R2 na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj ďalších projektov cestnej dopravnej 

infraštruktúry v regióne Hornej Nitry, v nadväznosti na plánovanú transformáciu regiónu. 

 

 Kontrolou listov predsedovi vlády SR, ministrovi dopravy a výstavby SR a 

generálnemu riaditeľovi NDS, a.s. konštatujem, že uznesenie bolo splnené a navrhnuté na 

vypustenie zo sledovania.  

 

 

3.  Uznesenie č. 282/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

rozšírenie koncesného majetku  Prílohy č. 1 ku Koncesnej zmluve uzatvorenej medzi mestom 

Prievidza a spol. SMMP, s.r.o.,  zo dňa 29.06.2016 v znení jej dodatkov č. 1 až č. 14 

o technické zhodnotenie na budove Meštianskeho domu, Nám. slobody č. 16: Rekonštrukcia 

a adaptácia Meštianskeho domu, v celkovej obstarávacej cene 1 666 307,14 €. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe SMMP s.r.o. na základe 

koncesnej zmluvy. V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 15 ku Koncesionárskej zmluve zo dňa 29. 06. 2016   

uzatvorený dňa 07. 12. 2020 medzi mestom Prievidza ako obstarávateľ a koncesionárom 

SMMP, s.r.o. Prievidza, zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 

916/2020/KZ/15/538/2016.  

 

Dodatkom č. 15 sa koncesný majetok rozširuje o technické zhodnotenie na budove 

Meštianskeho domu, Nám. slobody č. 16: Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu, 

v celkovej obstarávacej cene 1 666 307,14 €. 

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 07. 12. 2020 

a nadobudnutia účinnosti dodatku: 

- dňa 08. 12. 2020    

Na základe kontroly dodatku č. 15 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 
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4.  Uznesenie č. 307/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

poskytnutie dotácie v roku 2020 z rozpočtu mesta Prievidza Klubu priateľov CO Prievidza, 

Krajná ul. 20/4, Prievidza  v sume 5000 € na účel nákupu dezinfekčných a ochranných 

pomôcok používaných pri dekontaminácii, materiálneho a technického vybavenia.   

 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Na základe žiadosti Klubu priateľov CO Prievidza, Krajná ul. č. 20/4 o dotáciu 

z rozpočtu mesta Prievidza zo dňa 30.09.2020 bola dňa 30.11.2020 podpísaná s Klubom 

priateľov CO Prievidza, v zastúpení štatutárom pánom Michalom Patočom Zmluva 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prievidza s výškou dotácie  5 000,- €. Zmluva 

nadobudla účinnosť 01.12.2020. Zároveň v tento deň boli žiadateľovi na bankový účet 

poukázané i finančné prostriedky vo výške 5 000,- €.  

V zmysle čl. II bodu 2) Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta predložil Klub priateľov 

CO Prievidza dňa 14.12.2020 doklady k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie. 

Administratívno-finančnou kontrolou predloženého vyúčtovania neboli zistené žiadne 

nedostatky. Predložené vyúčtovanie i účel použitia finančných prostriedkov boli v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prievidza i ustanoveniami VZN 

č.8/2019 v znení Doplnku č.1.  

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Skontrolovaná  bola    Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  zo dňa 30. 11. 2020   

uzatvorená  medzi mestom Prievidza ako poskytovateľom a prijímateľom Klub priateľov 

CO Prievidza,  ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 897/2020/1.2. 

 

Predmet a účel:  

- poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v zmysle platného VZN č. 

8/2019 v znení Doplnku č. 1 

- za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s nákupom dezinfekčných a ochranných 

pomôcok používaných pri dekontaminácii a so zabezpečením materiálno-technického 

vybavenia súvisiaceho s činnosťou. 

  

Výška dotácie: 

- na základe odporúčania Komisie starostlivosti o obyvateľov MsZ zo dňa 21. 10. 2020 

z Programu 13 – Sociálne služby, podprogram 2 – Príspevky neštátnym subjektom 

boli schválené finančné prostriedky vo výške 5 000,00 € . 

 

Vyúčtovanie: 

- dňa 14. 12. 2020 bola vyúčtovaná dotácia vo výške 5 000,00 € v zmysle čl. II bodu 2) 

Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta,  

- kontrolu neboli zistené nedostatky. 

 

Vykonanou kontrolou v účtovníctve mesta bolo zistené, že dotácia vo výške 5 000,00 € 

bola uhradená prijímateľovi dňa 01. 12. 2020,  doklad č. 10231, bankový výpis č. 231.  
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Kontrola zverejnenia: 

- dňa 30. 11. 2020 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 01. 12. 2020    
 

Kontrolou zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, jej následného zverejnenia a 

vykonanej úhrady konštatujem, že podmienky boli zapracované do zmluvy tak, ako ich 

schválilo MsZ a  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

5.  Uznesenie č. 317/II/20 , III/20 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

a) zámer vzniku územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza-Nováky 

a obec Koš,   

b) uzavretie Memoranda o spolupráci na príprave územnej Integrovanej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja miest Prievidza-Nováky a obec Koš,  

c) vypracovanie Vstupnej správy Integrovanej územnej stratégie územia UMR Prievidza-

Nováky a obce Koš v súlade s postupom a odporúčania v Jednotnom metodickom rámci 

pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v SR 

v programovom období 2021-2027, vypracovaných ministerstvom, vrátane zapojenia sa 

obcí,  

III. odporúča primátorke mesta 

       vykonať všetky právne úkony s mestom Nováky a obcou Koš potrebné k zriadeniu územia 

       udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza-Nováky a obce Koš, podľa bodu I 

       a II. tohto uznesenia a následne predložiť informáciu o záveroch Mestskému zastupiteľstvu v 

       Prievidzi. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Dňa 17.12.2020 bolo v Prievidzi uzatvorené Memorandum o spolupráci na príprave 

územnej Integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja miest Prievidza-Nováky a 

obec Koš. Boli tiež vykonané ostatné úkony potrebné k zriadeniu územia udržateľného 

mestského rozvoja uvedené v uznesení. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie mestu Prievidza potvrdilo, že dokumenty boli doručené v stanovenej lehote 

a navrhlo UMR rozšíriť aj o mesto Bojnice, čo je v riešení. Pri schvaľovaní pristúpenia mesta 

Bojnice k memorandu bude predložená podrobnejšia informácia Mestskému zastupiteľstvu v 

Prievidzi. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Dňa 11. 11. 2020 listom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

bolo mestu Prievidza a Nováky oznámené, že dokumenty - vypracovanie Vstupnej správy 

Integrovanej územnej stratégie územia UMR Prievidza - Nováky a obce Koš v súlade s 

postupom a odporúčaniami v Jednotnom metodickom rámci pre prípravu integrovaných 

územných stratégií a integrovaných územných investícií v SR v programovom období 2021-

2027, vypracovaných ministerstvom, vrátane zapojenia sa obcí, boli doručené v stanovenej 
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lehote a naše územie bude zaradené medzi tie územia, kde má záujem vytvoriť územie 

udržateľného mestského rozvoja.  

 

Skontrolované bolo Memorandum o spolupráci na príprave územnej Integrovanej - 

stratégie udržateľného mestského rozvoja miest „Prievidza – Nováky“ uzatvorené dňa 17. 

12. 2020 medzi mestom Prievidza, mestom Nováky a obcou Koš. 

 

 

Kontrolou Memoranda o spolupráci na príprave územnej Integrovanej - stratégie 

udržateľného mestského rozvoja miest „Prievidza – Nováky“ konštatujem, že  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. Informácia o záveroch bude 

predložená MsZ pri schvaľovaní pristúpenia mesta Bojnice. 

 

 

 

6.  Uznesenie č. 318/II/20 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

vystúpenie mesta Prievidza  

a) zo Združenia miest a obcí Slovenska, IČO 00584614, so sídlom Bratislava, Bezručova 9, 

podľa Čl. 11 písm. a) Stanov ZMOS dňom doručenia uznesenia zastupiteľstva kancelárii 

združenia, 

b) zo Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra, IČO 31941648, so sídlom Prievidza, 

Hviezdoslavova 3, podľa Stanov ZRRHN na základe písomného oznámenia.  

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Mesto doručilo uznesenie zastupiteľstva o vystúpení zo združenia kancelárii ZMOS 

a písomne oznámilo vystúpenie zo združenia ZRRHN.  

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Na základe uznesenia schváleného MsZ mesto Prievidza oznámilo listom zo dňa 15. 12. 

2020 kancelárii ZMOS-u a zduženiu ZRRHN, že vystúpilo zo Združenia pre rozvoj regiónu 

Horná Nitra.  

 

 Na základe schváleného uznesenia mesto Prievidza oznámilo listami zo dňa 

15.12.2020 kancelárii ZMOS-u a Združeniu pre rozvoj regiónu Horná Nitra vystúpenie 

mesta z týchto združení. Kontrolou písomných oznámení o vystúpení mesta z týchto 

združení konštatujem, že uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

7.  Uznesenie č. 319/II/20  

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. 18, za účelom 

zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok: 

Ostrovček na Nábrežnej ulici (pred “Dráčikom“), v celkovej obstarávacej cene 6 272,56 €. 
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A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na základe 

Komisionárskej zmluvy. V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej 

zmluve. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31. 03. 2015 

v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 18  uzatvorený dňa 14. 12. 2020 medzi mestom Prievidza ako 

prenajímateľ a nájomcom Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská cesta 1, 

Prievidza, zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 1004/2020.  

 

 

 V čl. I. Preambula, v bode 1.1 v Prílohe č. 1a), ktorú tvorí Zoznam nehnuteľného 

majetku na účte 021-Stavby, sa dopĺňa majetok:  

- Ostrovček na Nábrežnej ulici (pred “Dráčikom“), v celkovej obstarávacej cene 6 272,56 €. 

 

 V Dodatku č. 8, v bode 1, sa mení obstarávacia cena v deviatej odrážke takto: 

„ Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova, v celkovej obstarávacej 

cene 352 326,36 €.  

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 11. 01. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku: 

- dňa 12. 01. 2021    

 

Na základe kontroly dodatku č. 19 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

8.  Uznesenie č. 320/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

nájom nehnuteľného majetku: 

Prípojka VO pre chodník na Urbárskej ulici, v celkovej obstarávacej cene 2 498,30 €, 

Prípojka VO pre chodník k Ulici J. Okáľa, v celkovej obstarávacej cene 3 498,10 €. 

pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania výkonu verejnoprospešných služieb  

na úseku verejného osvetlenia, 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. 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. 32, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo 

výške 0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 
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A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na základe 

Nájomnej  zmluvy. V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 33 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného 

majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02. 01. 2001 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 

32  uzatvorený dňa 14. 12. 2020 medzi mestom Prievidza ako prenajímateľ a nájomcom 

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza, zaevidovaná 

v centrálnej evidencii pod č. 1005/2020.  

 

Dodatkom č. 33 sa dopĺňa majetok: 

- Prípojka VO pre chodník na Urbárskej ulici, v celkovej obstarávacej cene 2 498,30 €, 

- Prípojka VO pre chodník k Ulici J. Okáľa, v celkovej obstarávacej cene 3 498,10 € 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 11. 01. 2021 

a nadobudnutia účinnosti dodatku: 

- dňa 12. 01. 2021    

Na základe kontroly dodatku č. 33 a jeho následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

 

9.  Uznesenie č. 321/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

nájom nehnuteľného majetku: 

Technické zhodnotenie stavby Kultúrneho domu v Malej Lehôtke – rekonštrukcia sociálnych 

zariadení, v celkovej obstarávacej cene  9 958,02 € 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. 9, t. j. ročného nájomného vo výške 

0,03 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Uznesením bolo schválené rozšírenie majetku mesta v správe TSMPD s.r.o. na základe 

Nájomnej  zmluvy. V zmysle schváleného uznesenia bol uzavretý dodatok k príslušnej zmluve. 
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B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Skontrolovaný bol  Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve zo dňa 27. 12. 2004 v znení jej 

Dodatkov č. 1 až č. 9   uzatvorený dňa 11. 12. 2020 medzi mestom Prievidza ako 

prenajímateľ a nájomcom Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, zaevidovaný 

v centrálnej evidencii pod č. 940/2020.  

 

Dodatkom č. 10 sa z dôvodu realizácie technických zhodnotení zvyšuje obstarávacia cena: 

- Kultúrneho domu v Malej Lehôtke – rekonštrukcia sociálnych zariadení o 9 958,02 €, 

financované z vlastných zdrojov, 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 18. 12. 2020 

a nadobudnutia účinnosti dodatku: 

- dňa 19. 12. 2020    

Na základe vykonanej kontroly dodatku č. 10 a jeho následného zverejnenia 

konštatujem, že podmienky uznesenia boli zapracované do dodatku tak,  ako ich schválilo 

MsZ a  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

10.  Uznesenie č. 101/II/19  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

a) predloženie projektu s názvom: „Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež  v 

Prievidzi“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 36 812 € t. j. 49,2 % z celkových výdavkov na  projekt. 

 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Projekt bol úspešný úspešne ukončený. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

 Skontrolovaná  bola    Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019   

zo dňa 04. 10. 2019  uzatvorená  medzi Úradom vlády Slovenskej republiky, Bratislava ako 

poskytovateľom a prijímateľom mestom Prievidza  ktorá bola zaevidovaná v centrálnej 

evidencii pod č. 817/2020/1.2. 

 

 

Predmet a účel:  

- podpora rozvoja športu na rok 2019  

- za účelom výstavby multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu ihrísk, 

štadiónov a inej športovej infraštruktúry a nákup športovej výbavy, zameraných 

predovšetkým na deti a mládež. 

  

Výška dotácie: 

- vo výške 38 000,00 € na kapitálové výdavky 

- prijímateľ s zaväzuje financovať projekt aj z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5%   

 



9 

 

Vykonanou kontrolou v účtovníctve mesta bolo zistené, že dotácia vo výške 38 000,00 € 

bola pripísaná na účet dňa 14. 10. 2019.   

 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 22. 10. 2019 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 23. 10. 2019    
 

Na projekt „Multifunkčné ihrisko na ZŠ S: Chalupku v Prievidzi“ bolo vykonané verejné 

obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

a v zmysle príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného 

obstarávania na výber dodávateľov, s ktorými boli následne podpísané zmluvy.  

 

 Súčasťou predloženej dokumentácie  bola aj : 

• Mandátna zmluva  zo dňa 22. 07. 2020  uzatvorená  medzi mandatárom Ing. Dušan 

Homola, Chrenovec – Brusno č. 551 a mandantom mestom Prievidza,  ktorá bola 

zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 600/2020/2.4.1. 

 

Predmet:  

- vykonanie stavebného dozoru na stavbe 

 

Odplata: 

- vo výške 900,00 €, nie je platca DPH  

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 22. 07. 2020 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 23. 07. 2020    

Dodávateľ vystavil faktúru č. 2011/9956 zo dňa 30. 11. 2020 vo výške 900,00 €, ktorá 

bola uhradená mestom 18. 12. 2020. 

 

• Zmluva o dielo  zo dňa 20. 02. 2020  uzatvorená  medzi mestom Prievidza ako 

objednávateľom a zhotoviteľom ArchitektiSKA, s.r.o., Martin, ktorá bola zaevidovaná 

v centrálnej evidencii pod č. 133/2020/2.4.1. 

Predmet zmluvy:  

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre účel vydania stavebného povolenia 

s podrobnosťou realizačného projektu „Multifunkčné ihrisko na ZŠ S: Chalupku 

v Prievidzi“ 

 

Cena za dielo: 

- vo výške 4 600,00 € s DPH 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 20. 02. 2020 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 21. 02. 2020    

Dodávateľ vystavil faktúru č. 20200007 zo dňa 25. 03. 2020 vo výške 4 600,00 €, ktorá 

bola uhradená mestom 28. 04. 2020. 
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• Zmluva o dielo  zo dňa 16. 07. 2020  uzatvorená  medzi mestom Prievidza ako 

objednávateľom a zhotoviteľom SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, ktorá bola 

zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 586/2020/2.4.1. 

 

Predmet zmluvy:  

- vybudovanie multifunkčného ihriska v areály ZŠ S. Chalupku  

 

Cena za dielo: 

- vo výške 74 325,00 € s DPH 

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 20. 07. 2020 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 21. 07. 2020    

Na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 19. 11. 2020 

dodávateľ vystavil faktúru č. 202000114 zo dňa 19. 11. 2020 vo výške 74 325,00 €, ktorá bola 

uhradená mestom 03. 12. 2020. 

 

Dňa 17. 12. 2020 bol uzatvorený Protokol o zverení nehnuteľného majetku do správy 

medzi mestom Prievidza ako odovzdávajúci a preberajúci Základná škola, l. S. Chalupku 

313/4, Prievidza v obstarávacej cene 79 825,00 €. Dielo bolo financované z vlastných zdrojov 

vo výške 41 825,00 € (5% zádržná suma, v zmysle uznesenia 36 812,00 € ) a z cudzích 

zdrojov vo výške 38 000,00 € - dotácie zo štátneho rozpočtu.    

 

Kontrolou predložených materiálov vzťahujúcich sa k predmetnému uzneseniu 

konštatujem, že  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 

 

 

11.  Uznesenie č. 222/II/19  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

a) obstaranie zmeny územného plánu zóny IBV Terasy (ZaD č. 4 ÚPN-Z IBV Terasy) 

žiadateľa Ing. Dušana Homolu – zastupujúceho vlastníkov pozemkov CKN 7056/100, 119, 

134-138 KÚ Prievidza, 

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza ako obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie 

na úhradu nákladov za obstaranie zmeny územného plánu zóny IBV Terasy (ZaD č. 4 ÚPN-Z 

IBV Terasy) žiadateľa Ing. Dušana Homolu – zastupujúceho vlastníkov pozemkov CKN 

7056/100, 119, 134-138 KÚ Prievidza vo výške 100 % z celkových nákladov na obstaranie, 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Prebieha príprava podkladov na schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

pred záverečnou fázou zabezpečenia vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej 

dokumentácie.  

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Ku kontrole bol predložený návrh územnoplánovacej dokumentácie pred záverečnou 

fázou zabezpečenia vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.  
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Kontrolou predložených materiálov vzťahujúcich sa k predmetnému uzneseniu 

konštatujem, že   uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania.   

   

 

12.  Uznesenie č. 386/II/19  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

a) predloženie projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚZPF 878/1-2, 

Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 230 €,  t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Projekt bol úspešne ukončený.  

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

 Skontrolovaná bola Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu zo dňa 25. 06. 

2020 uzatvorená medzi Ministerstvom kultúry SR ako poskytovateľom a prijímateľom 

mestom Prievidza, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 541/2020. 

 

Predmet zmluvy: 

- poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového 

fondu v sume 1 500,00 € na projekt „Socha na pilieri – sv. Ján Nepomucký“, 

- prijímateľ za zaviazal financovať projekt z vlastných zdrojov a to vo výške 5 % t. j. 

230,00 € z celkového rozpočtu projektu, ktorý je vo výške 4 600,00 €.   

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 09. 07. 2020 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 10. 07. 2020    

 

Mesto Prievidza vykonalo prieskum trhu na zákazku „Socha na pilieri – sv. Ján 

Nepomucký“ – reštaurovanie a vyhodnotilo zákazku s najnižšou cenovou ponukou vo výške 

1 730,00 € - Dušan Hagara – akademický sochár. 

Mesto vystavilo dňa 17. 09. 2020 objednávku na reštaurovanie sochy. Po ukončení   

reštaurátorských prác bola dňa 12. 10. 2020 vyhotovená Zápisnica z kontrolného dňa 

reštaurovania sochy a na základe toho akademický sochár vystavil dňa 15. 10. 2020 faktúru č. 

2001013 vo výške 1 730,00 €. 

 

Vykonanou kontrolou v účtovníctve mesta bolo zistené, že dotácia vo výške 1 500,00 € 

bola pripísaná na účet mesta dňa 15. 07. 2020, doklad č. 44017, bankový výpis č. 17 a  

faktúra za reštaurátorské práce  vo výške 1 730,00 € bola uhradená dňa 26. 10. 2020,  doklad 

č. 44027, bankový výpis č. 27.  

 

Na základe kontroly zmluvy o poskytnutí dotácie, jej následného zverejnenia 

a vykonania všetkých úkonov k realizácii reštaurovania sochy konštatujem, že podmienky 

uznesenia boli zapracované do zmluvy tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie bolo 

splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. 
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13.  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, 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Prebehlo VO na výber spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie a bola s ním 

podpísaná zmluva. Predmetná UPČ 5a bola zahrnutá do rozsahu spracovania Zmien 

a doplnkov č.2 ÚPN Z Necpaly. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Skontrolovaná  bola  Zmluva o dielo  zo dňa 21. 12. 2020  uzatvorená  medzi mestom  

Prievidza ako objednávateľom a zhotoviteľom Ing. Arch. Martin Baloga, PhD., Poprad, ktorá 

bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 947/2020/1.3. 

 

Predmet zmluvy:  

- zhotovenie a odovzdanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 

Územného plánu zóny Necpaly – aktualizácia v zmysle Príloh č. 1, 2 a 3  
 

Cena za dielo: 

- celkom vo výške 31 200,00 € s DPH a to: 

- I. Spracovanie návrhu ZaD č. 2 ÚPN Z Necpaly – 25 200,00 € s DPH  

- II. Upravený návrh ZaD č. 2 ÚPN Z Necpaly – 3 000,00 € s DPH 

- III. Vyhotovenie čistopisu návrhu ZaD č. 2 ÚPN Z Necpaly – 3 000,00 € s DPH  

Kontrola zverejnenia: 

- dňa 21. 12. 2020 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 22. 12. 2020    

Na základe kontroly zmluvy o dielo a jej následného zverejnenia konštatujem, že 

podmienky uznesenia boli zapracované do zmluvy tak,  ako ich schválilo MsZ a  uznesenie 

bolo splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania. Časť IIb) zostáva naďalej 

v sledovaní. 

 

 

 

14.  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€. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

Žiadosť o NFP bola schválená, implementácia aktivít projektu stavebná časť / 

neoprávnené výdavky bola ukončená.    
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B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

V  dokumentácii k vyhodnoteniu predmetného uznesenia bol predložený Záznam 

z prieskumu trhu zo dňa 18. 12. 2019, vybraný bol uchádzač s najnižšou cenovou ponukou. 

Mesto Prievidza dňa 14. 01. 2020 vystavilo objednávku spoločnosti ALFAPLAST, Prievidza 

na stavebné práce – výmena okien . Dňa 26. 02. 2020 bola doručená Faktúra č. 20200068 vo 

výške 3 268,89 €, ktorá bola uhradená mestom dňa 30. 03. 2020  , doklad č. 10062, bankový 

výpis č. 62.   

 

Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov k financovaniu neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta  konštatujem, že uznesenie bolo splnené a navrhnuté na 

vypustenie zo sledovania. 

 

 

15.  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€. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Žiadosť o NFP bola schválená, implementácia aktivít projektu stavebná časť / 

neoprávnené výdavky bola ukončená.   

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

V  dokumentácii k vyhodnoteniu predmetného uznesenia bol predložený Záznam 

z prieskumu trhu zo dňa 29. 01. 2020, vybraný bol uchádzač s najnižšou cenovou ponukou.  

 

Dňa 23. 04. 2020 bola uzatvorená Zmluva o dielo medzi mestom Prievidza ako 

objednávateľom a zhotoviteľom LT development s.r.o., Topoľčany, ktorá bola zaevidovaná 

v centrálnej evidencii pod č. 401/2020/2.4.1  

 

Predmet zmluvy: 

- stavebné úpravy k zriadeniu polytechnických učební na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi 

Cena: 

- zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 18 960,50 € s DPH na základe výsledku 

verejného obstarávania   

 Dňa 07. 12. 2020 bola stavba odovzdaná na základe Preberacieho protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela a dodávateľ vystavil Faktúru č. 20200013 vo výške 18 960,50 € 

s DPH. 

 

Vykonanou kontrolou v účtovníctve mesta bolo zistené, že faktúra bola uhradená dňa 28. 

12. 2020,  doklad č. 48168, bankový výpis č. 168 vo výške 17 380,46 €, krátkodobé zádržné vo 

výške 790,02 € uhradené  28. 12. 2020, doklad č. 48168, bankový výpis č. 168 a dlhodobé 

zádržné vo výške 790,02 € nebolo uhradené.  
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Kontrola zverejnenia: 

- dňa 28. 04. 2020 

a nadobudnutia účinnosti zmluvy: 

- dňa 29. 04. 2020    

 

Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov k financovaniu neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta konštatujem, že uznesenie bolo splnené a navrhnuté na 

vypustenie zo sledovania. 

 

 

 

 

Na základe vykonanej kontroly materiálov vzťahujúcich sa k jednotlivým 

uzneseniam  MsZ konštatujem, že zapracovaním podmienok do vyššie uvedených 

materiálov boli  uznesenia splnené. Na základe týchto skutočností odporúča hlavná 

kontrolórka MsZ v Prievidzi prijať materiál č. 10/2021 s pripraveným návrhom na 

uznesenie.   

 

 

   

 

V Prievidzi dňa  17. 02. 2021 

   

 

 

                                                                                 Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

                                                                                   hlavná kontrolórka mesta 

 

 



  Príloha č. 2 

                                                                                                            Materiál MsZ č.10/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá a spracovala: Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 
 

 

v Prievidzi, dňa 17. 02. 2021 

 

 

 

 

Správa o skončených a rozpracovaných 
kontrolách 
OBDOBIE OD 26. 10. 2020 DO 21. 02. 2021 

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



Správa 

o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 26. 10. 2020 do 21. 02. 2021 

 

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. 10. 2020 do 21. 02. 2021. 

V uvedenom období bolo skončených 8 kontrol a zostáva rozpracovaných 15 kontrol.  

Medzi rozpracovanými kontrolami, ktoré prešli z roku 2020 do tohto kalendárneho 

roku patria 4 kontroly, a to: 

➢ Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov -   Centrum voľného času, 

➢ Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, kontrola zákonnosti, 

dodržiavania interných predpisov mesta a Zariadenia pre seniorov a kontrola plnenia 

ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v súvislosti s tým, či došlo k náprave 

nedostatkov zistených jednotlivými externými kontrolami vykonanými v ZpS v roku 

2020, 

➢ Kontrola všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc mesta,  

➢ Kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s 

nízkou hodnotou a kontrola vykonávania základnej finančnej kotnroly v školách a 

školských zariadeniach zriadených mestom Prievidza rozšírená o kontrolu správnosti 

vedenia účtovníctva a skladovej evidencie – ŠJ pri ZŠ, Ul. energetikov 242/39, 

Prievidza. 

 

A. SKONČENÉ  KONTROLY 

Vo všetkých prípadoch boli zistené porušenia viacerých právnych predpisov a z kontrol 

boli vypracované návrhy správy a následne správy. Mesto prijalo opatrenia na odstránenie 

kontrolou zistených nedostatkov na základe odporúčaní. 

 

1) Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu 

mesta Prievidza v roku 2019 z programu 13 – Sociálne služby  u nasledovných 6-tich 

prijímateľov, pričom v jednom prípade boli skontrolované u jedného prijímateľa dve 

dotácie : 

- Charita – dom sv. Vincenta, n. o., Prievidza 

- Fórum pre pomoc starším – národná sieť, Prievidza 

- Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Prievidza 

- Nový domov n. o., Prievidza 

- Slovenský červený kríž, územný celok, Prievidza – 2 dotácie 

- Spojená škola internátna, Prievidza 
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Názov 

kontroly 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia 

účelových dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 z programu 13 – 

Sociálne služby   

povinná 

osoba Mestský úrad Prievidza 

kontrolované 

obdobie rok 2019 

cieľ kontroly • dodržanie zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

  

• dodržanie VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta    

            Prievidza v znení Doplnku č. 2 a následne Doplnku č. 3 

  

• dodržiavanie podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií  

            z rozpočtu mesta poskytnutých z programu 13 – Sociálne služby 

 

U  prijímateľov  bola vykonaná kontrola : 

➢ prijímania, vybavovania a prideľovania dotácií, 

➢ vyúčtovania dotácie, 

➢ ostatných zmluvne dohodnutých podmienok, 

➢ dodržiavania zákona o štátnej pomoci. 

 

 Kontrolou bolo okrem iného preverené dodržiavanie podmienok nasledovných zmlúv : 

- Zmluvu registrovanú pod č. 129/2019/1.1  

- Zmluvu registrovanú pod č. 419/2019/1.1  

- Zmluvu registrovanú pod č. 420/2019/1.1  

- Zmluvu registrovanú pod č. 421/2019/1.1 

- Zmluvu registrovanú pod č. 422/2019/1.1 

- Zmluvu registrovanú pod č. 834/2019/1.1 

- Zmluvu registrovanú pod č. 835/2019/1.1  
 

 

Záver kontroly: 

Vykonanou kontrolou: 

- dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

poskytnutých z programu 13 – Sociálne služby 

- dodržania VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení 

Doplnku č. 2 a následne Doplnku č. 3 

- dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta konštatujem, že 

boli zistené nedostatky. 
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Opis zistených nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 

porušené :  

 

Kontrolou bolo zistené porušenie § 5 bod 7 písm. c) VZN č. 131/2012 v znení 

neskorších doplnkov, nakoľko  rozhodnutie o tom, či ide o mimoriadny prípad bolo vykonané 

bez zdôvodnenia príslušnou komisiou. 

 

Ďalej bolo zistené porušenie zák. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

v platnom znení nakoľko vykonaním vecnej a formálnej kontroly nebolo zabezpečené 

overovanie plnenia podmienok na poskytovanie a používanie verejných financií. 

Kontrolou bolo zistené, že v rámci procesu poskytovania finančných prostriedkov 

formou dotácií z rozpočtu mesta sa neoverovalo dodržiavanie podmienok poskytovania 

štátnej pomoci resp. minimálnej pomoci. 

 

Preverením Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. 129/2019 uzatvorenej 

medzi mestom Prievidza ako poskytovateľom dotácie a Charitou - dom sv. Vincenta, n. o., 

Košovská cesta 19, Prievidza ako prijímateľom dotácie bolo zistené, že mesto Prievidza 

poskytlo v zmysle čl. I. Predmet zmluvy bod 2 finančné prostriedky, ktoré mali byť použité 

na činnosť nízkoprahového denného centa na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi, na úhradu 

časti prevádzkových nákladov za energie ( plyn, voda, elektrika), mzdu kuchára a nákup 

základných potravín, čím došlo k porušeniu § 29 ods. (4) zákon č. 213/1997 Z. z. zákon o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

zmien a doplnkov v zmysle ktorého: „Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych 

fondov môžu byť neziskovej organizácii poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, 

spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácii zo 

štátneho rozpočtu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu 

neziskovej organizácie, na tento účel môže poskytnúť neziskovej organizácii jej zakladateľ 

príspevok zo svojho rozpočtu.“  Medzi výdavky (náklady ) na správu neziskovej organizácie 

patria aj mzdové náklady. Ak teda nezisková organizácia získala dotáciu z rozpočtu mesta, 

tieto finančné prostriedky nesmie použiť na mzdy svojich zamestnancov. 

 

Kontrolou vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza predloženej 

MsÚ Prievidza dňa 31.07.2019 č. spisu 7587/2019, ev. č. záznamu 18776 bolo zistené, že 

prijímateľ dotácie použil poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 1 531,55 Eur na 

mzdu kuchára. Medzi výdavky (náklady ) na správu neziskovej organizácie patria aj mzdové 

náklady. Ak teda nezisková organizácia získala dotáciu z rozpočtu mesta, tieto finančné 

prostriedky nesmie použiť na mzdy svojich zamestnancov. Uvedeným konaním došlo 

k porušeniu k porušeniu § 29 ods. (4) zákon č. 213/1997 Z. z. zákon o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

Návrh odporúčaní a lehôt na predloženie zoznamu splnených opatrení určených 

hlavnou kontrolórkou:  

1. V rámci výkonu základnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií overovať, či v daných 

prípadoch poskytovania finančných prostriedkov formou dotácií z rozpočtu  mesta nepôjde 

o podporu činností hospodárskeho alebo nehospodárskeho charakteru. 

2. V prípade, že by mohla byť dotácia poskytovaná na hospodársku činnosť a existovala by  
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pravdepodobnosť, že by mohlo dôjsť k naplneniu podmienok pre poskytnutie   štátnej alebo  

minimálne pomoci, mesto ako poskytovateľ pomoci bude postupovať v súlade s § 8 zákona č. 

358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

a o  zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. bude žiadať koordinátora pomoci o stanovisko 

k ad hoc pomoci , a to pred poskytnutím finančných prostriedkov formou dotácie, t. j. pred 

podpisom zmluvy. 

3. Zabezpečiť dodržiavanie plnenia všetkých podmienok zo strany mesta vyplývajúcich z 

jednotlivých ustanovení platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 

4. V rámci výkonu základnej finančnej kontroly zabezpečiť, aby pri poskytovaní dotácii 

z rozpočtu mesta neboli poskytované finančné prostriedky na správu neziskovej organizácie. 

 

2) Kontrola dodržiavania vybraných ustanovení  zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. 

 

Názov 

kontroly 

Kontrola dodržiavania vybraných ustanovení  zákona č. 553/2003 Z. z.  o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

povinná 

osoba Mestský úrad Prievidza 

kontrolované 

obdobie rok 2019 a k nemu prislúchajúce obdobia 

cieľ 

a predmet  

kontroly 

• kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z.  

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

  

• správnosť a preverenie zaradenia  vybraných zamestnancov do 

platových tried v súlade s Nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo 

verejnom záujme a ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „katalóg“)  a v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
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Mimo plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola na základe  žiadosti 

o vykonanie kontroly zamestnancami stavebného poriadku, a to kontrola dodržiavania 

vybraných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Kontrola bola vykonaná na základe  žiadosti o vykonanie kontroly piatimi 

zamestnancami stavebného poriadku, ktorí dňa 15.01.2020 prostredníctvom podateľne MsÚ 

Prievidza zaevidovanej pod ev. číslom záznamu 2447 požiadali hlavnú kontrolórku mesta 

o vykonanie kontroly v súvislosti so zmenou zákona č. 318/2018 Z. z. od 01.01.2019 

o zaradení zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme do nových platových tried. Na 

základe nimi uvádzaného sa zmenilo zaradenie zamestnancov MsÚ ( správne zamestnancov 

mesta ) – referentov stavebného poriadku podľa ust. § 32f ods. 7 nasledovne: „ Zamestnanec 

zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31.12.2018 do 10. platovej triedy sa od 01.01.2019 považuje za 

zamestnanca zaradeného do 7. platovej triedy. A následne boli zaradení do 7. platovej triedy.“ 

Účelom kontroly bola správnosť a preverenie zaradenia  vybraných zamestnancov do 

platových tried v súlade s Nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a ich zmenách a dopĺňaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „katalóg“)  a v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Cieľom bola  kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z.  

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony.  

 

Kontrola bola vykonaná za rok 2019.  

Pri kontrole boli použité metódy a techniky: detailné preverovanie dokladov. 

Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie:  

1. Zákona č.  318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

2.  Zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

3. Nariadenie vlády SR č. 354/2018 Z. z. , ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. 

z. , ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov 

4. Interná smernica IS – 01 Poriadok odmeňovania 

5. Interná smernica IS – 03 Pracovný poriadok zamestnancov mesta 

6. ďalšie interné smernice upravujúce oblasť personalistiky 
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Kontrola bola vykonaná v nasledovných okruhoch: 

 

• Kontrola splnenia kvalifikačných predpokladov   

• Kontrola zaradenia zamestnancov v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi  

• Kontrola ostatných oblastí na úseku organizačného a personálneho oddelenia 

- Kontrola dodržiavania ustanovenia § 13 ods. 1 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b) s poukázaním 

na ustanovenie § 2 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní 

v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon)  

- Kontrola dodržiavania ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- Kontrola dodržiavania ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u vybraných 

zamestnancov stavebného poriadku  

- Kontrola dodržiavania ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- Kontrola dodržiavania ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, či 

eviduje záznamy vznikajúce z vlastného podnetu úradu ( ex offo) 

 

Vykonanou kontrolou: 

• dodržiavania vybraných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. 

a 

• správnosti a preverenia zaradenia  vybraných zamestnancov do platových tried 

v súlade s Nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy 

pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a ich zmenách a dopĺňaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „katalóg“)  a v zmysle zákona č. 318/2018 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

konštatujem, že boli zistené nedostatky. 

 

Opis zistených nedostatkov, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 

porušené :  

Kontrolou bolo zistené, že nevypracovaním pracovnej náplne najneskôr do 15 dní odo 

dňa nástupu do pracovného pomeru došlo k porušeniu § 4 bod 9  internej smernice Pracovný 

poriadok zamestnancov mesta IS- 03 v ktorom sa uvádza : „ Po podpísaní pracovnej zmluvy 

vypracuje príslušný vedúci zamestnanec pracovnú náplň podľa dohodnutého druhu práce pre 

zamestnanca, najneskôr do 15 dní odo dňa nástupu do pracovného pomeru. Pracovnú náplň 

podpisuje prednosta MsÚ, príslušný vedúci zamestnanec a zamestnanec. Jedno vyhotovenie 

sa zakladá k osobnému spisu zamestnanca.“  
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  Kontrola preukázala vo všetkých prípadoch absenciu dátumu prevzatia pracovnej 

náplne zamestnancom. Dátum prevzatia je z hľadiska nadobudnutia platnosti pracovnej 

náplne dôležitým prvkom.  

 

  Preukázané bolo porušenie § 4 ods. 7 zák. č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, a to tak že zamestnávateľ nepreukázal, že výška 

a zloženie funkčného platu bolo zamestnancovi písomne oznámené pri úprave funkčného 

platu. 

 Zamestnávateľ nezaradil zamestnanca do platovej triedy v súlade s charakteristikou 

platovej triedy a katalógom, čím porušil § 5 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 553/2003 Z. 

z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi za vykonanú prácu časť platu, čím porušil § 

118 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov v 

nadväznosti na § 4 ods. 1 písm. a) a § 29 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Hlavná kontrolórka na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 

odporúča: 

 

1. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie § 4 bod 9 internej smernice Pracovný poriadok 

zamestnancov mesta IS- 03, a to tak že po podpísaní pracovnej zmluvy vypracuje príslušný 

vedúci zamestnanec pracovnú náplň podľa dohodnutého druhu práce pre zamestnanca, 

najneskôr do 15 dní odo dňa nástupu do pracovného pomeru. 

 

2. V pracovnej náplni zabezpečiť uvedenie dátumu prevzatia pracovnej náplne 

zamestnancom. Dátum prevzatia je z hľadiska nadobudnutia platnosti pracovnej náplne 

dôležitým prvkom.  

 

3. Upraviť a jednoznačne zadefinovať v pracovnej náplni, či sa jedná o jednostranný alebo 

obojstranný právny úkon. Tieto zmeny vykonať následne aj v dotknutých interných 

smerniciach mesta. 

 

4. Zaradiť zamestnancov do platovej triedy v súlade s charakteristikou platovej triedy 

a katalógom. 

 

5. Dôsledne rešpektovať nariadenie na odstránenie zistených nedostatkov Inšpektorátu práce 

Trenčín a zabezpečiť dodržanie lehôt určených Inšpektorátom práce Trenčín. 

 

6. Prehodnotiť doterajší systém odmeňovania,  vykonať kontrolu zaradenia všetkých 

zamestnancov a zabezpečiť súlad uzatvorených pracovných zmlúv a pracovných náplní 

s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z. , ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. 

z. , ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. 
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B.   ROZPRACOVANÉ  KONTROLY 

1. Kontrola všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc mesta  Prievidza 

2. Kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou 

hodnotou a kontrola vykonávania základnej finančnej kotnroly v školách a školských 

zariadeniach zriadených mestom Prievidza rozšírená o kontrolu správnosti vedenia 

účtovníctva a skladovej evidencie – ŠJ pri ZŠ, Ul. energetikov 242/39, Prievidza 

3.  Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov – Centrum 

voľného času  

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, kontrola zákonnosti, 

dodržiavania interných predpisov mesta a Zariadenia pre seniorov a kontrola plnenia ďalších 

úloh ustanovených osobitnými predpismi v súvislosti s tým, či došlo k náprave nedostatkov 

zistených jednotlivými externými kontrolami vykonanými v Zariadení pre seniorov 

Prievidza v roku 2020  

5.  Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  

a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu  

mesta Prievidza v roku 2019 z programu 10 -  Šport prebieha u nasledovných  prijímateľov: 

 

- JUDO klub KANO Prievidza, o.z. 

- Energyfight o.z., Prievidza - 2 dotácie 

- Krasokorčuliarsky klub Elán Prievidza  

- Armwrestling Warrior klub Prievidza 

- Futblový klub Veľká Lehôtka 

- Telocvičná jednota SOKOL Prievidza 

- Teniskový klub Baník Prievidza 

- TNF Prievidza – 2 dotácie 

- Športová škola karate Prievidza  
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