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

konaného dňa 29.3.2011
 v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi

Začiatok zasadnutia:  08.00 h
Ukončenie zasadnutia:    12.45 h

Prítomní:          31 poslancov MsZ 
                              – podľa prezenčnej listiny 

Ďalej prítomní:    JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Jana Michaličková – hlavná  kontrolórka
PhDr. Ján Lauf – splnomocnenec pre etiku a protokol
Mgr. Marek Mittaš – referent marketingovej komunikácie

                                   Ing. Naďa Prilinská  – asistentka prednostu MsÚ 
Ing. Milan Kučík – vedúci odboru vnútornej správy

                                   Mgr. Dagmar Jenisová – vedúca právneho oddelenia
JUDr.  Róbert Pietrik – právnik MsÚ

                                   Ing. Zuzana Homolová – vedúca  finančného oddelenia
                                   Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru starostlivosti o občana
                                   Ing. Ľudmila Richterová – vedúca odboru DPOaS 
                                   Ing. arch. Vladimír Falat – vedúci odboru výstav. a RR
                                   Ing. Milan Rybanský – vedúci odboru školstva

Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia
Mgr. Ivan Benca – projektový manažér
Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s. r. o. 
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s.r.o.
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP
                                                            

                                   –  ďalej podľa prezenčnej listiny 
masmédiá, obyvatelia

            – podľa prezenčnej listiny 
  

- k bodu 1 –
Otvorenie

    JUDr.  Katarína  Macháčková,  primátorka  mesta,  otvorila  a  privítala  na  rokovaní
Mestského  zastupiteľstva  v   Prievidzi  (ďalej  len  MsZ)  všetkých  prítomných  poslancov,
zúčastnených  zástupcov  jednotlivých  odborov  a  oddelení  mestského  úradu,  novinárskej
obce, regionálnej  televízie, hostí a obyvateľov mesta. 

    Na MsZ boli  pozvaní všetci  poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  30 poslancov, teda nadpolovičná väčšina,
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.

Pracovné  predsedníctvo  pracovalo  v zložení:  JUDr.  Katarína  Macháčková  –  primátorka
mesta,  Helena  Dadíková  –  zástupkyňa  primátorky  mesta,  MVDr.  Norbert  Turanovič  –
prednosta MsÚ, Ing.  Jana Michaličková – hlavná kontrolórka mesta,  Ing.  Martin Bugár –
spravodajca MsR.
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Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ – MUDr.  Jána Šlapáka a Mgr.
Pavla Takáča.  Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov MUDr. Silviu Hrnkovú –  za
predsedníčku,  Romana Hlaváča –  za člena, Mgr. Ruženu Dlábikovú  –  za členku.
K tomuto návrhu prijalo MsZ uzn. č. 71/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.

JUDr.  Katarína  Macháčková  konštatovala,  že  návrh  programu  poslanci  obdržali
v pozvánkach.

Návrh programu:
1) O t v o r e n i e 
2) Informácie týkajúce sa výstavby cestného obchvatu – cesta I/64
3) Návrh na zmenu cien cestovného v mestskej hromadnej doprave v územnom obvode

mesta Prievidza
4) Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 111/2011  o určení výšky dotácie na

mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na
území mesta Prievidza pre rok 2011 

5) Návrh Doplnku č. 3 k Štatútu mesta Prievidza
6) Návrh na prechod činností a úloh mesta na úseku správy hnuteľného a nehnuteľného

majetku a bytovej agendy na SMMP, s.r.o.
7) Návrh VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným

režimom
8) Návrh  VZN  mesta  Prievidza  č.  113/2011  o hospodárení  s bytovým  fondom  vo

vlastníctve mesta Prievidza
9) Návrh IS č. 60 – Rokovací poriadok bytovej rady
10) Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o držaní psov na území mesta

Prievidza
11) R ô z n e
12) D i s k u s i a    p r e   o b y v a t e ľ o v (od 10.00 h do 11.00 h)
13) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v
14) Z á v e r

Návrh programu bodu „Rôzne“:
1) Žiadosti predkladané majetkovým oddelením MsÚ
2) Návrh SMMP, s.r.o., na vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku mesta
3) Revitalizácia športových ihrísk mesta Prievidza
4) Informácie o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
5) Premiestnenie Charity – domu sv. Vincenta na Košovskú cestu v Prievidzi
6) Návrh na zmenu zapisovateľky bytovej rady
7) Delegovanie zástupcov mesta do Rád škôl – MŠ na Ul. M. Gorkého a ZŠ na Ul. energetikov

v Prievidzi
8) Voľba zapisovateľky Mestskej školskej rady v Prievidzi
9) Návrh na úpravu platu hlavnej kontrolórky mesta Prievidza
10) Personálie

Program bol uznesením č. 72/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválený.
Hlasovanie: 31 poslancov za.

K bodu 2)
JUDr.  Katarína  Macháčková,  primátorka  mesta,  konštatovala,  že  problematikou

výstavby cestného obchvatu sa  mesto Prievidza zaoberá už od roku 1993. V danej veci bola
vykonaná aj  zmena územného plánu mesta.  V súčasnosti  sú  v rozpočte  VÚC vyčlenené
finančné prostriedky na výstavbu cestného obchvatu cesty I/64.  JUDr. Katarína Macháčková
poznamenala,  že  pri  výstavbe  obchvatu  musí  mesto  Prievidza  komunikovať  s mestom
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Bojnice. Preto bolo  zvolané spoločné rokovanie medzi oboma mestami. Ďalej dala slovo Ing.
Milošovi Součkovi, ktorého poverila rokovaniami ohľadom výstavby cestného obchvatu I/64.
Ing.  Miloš  Souček  konštatoval,  že  nárast  počtu  motorových  vozidiel  v mestách Prievidza
a Bojnice je za posledné roky značný. Napriek tomu, že počet obyvateľov nevzrástol, počet
motorových vozidiel vzrástol  o 50 %. Ing. Miloš Souček informoval o požiadavkách mesta
Bojnice  na  II.  etapu  a to:  preriešenie  napojenia  Slovdekry,  Pneuservisu,  Penziónu  Nitra,
Autokomplexu  a pozemku  parc.  č.  3484/5  v k.ú.  Bojnice  (vo  vlastníctve  mesta  Bojnice)
 z cesty  I/64;  vyriešenie  hlukovej  bariéry  Okrajovej  ulice  a oddilatovanie  rodinného  domu
v blízkosti  kruhového  objazdu  na  križovatke  Opatovská,  Rybníčky,  Okrajová  ul.;
mimoúrovňové  križovanie  pešieho a cyklistického chodníka  smer  Bojnice  -  Prievidza  cez
park pri rieke Nitra;    projektovanie a  následné zrealizovanie komunikácie - obchvat cesty
I/64 tak, aby bolo možné križovanie s komunikáciou III. triedy prepojenia smer Prievidza z Ul.
Ľ.  Ondrejova  smerom  na  Kanianku  bez  dodatočných  úprav.  Mesto  Prievidza  by  malo
z dôvodu  výstavby  cestného  obchvatu   vybudovať  prepoj  cesty  z križovatky  ciest  Ul.  Ľ.
Ondrejova, Nábrežná ul. a P.J. Šafárika  na uvedenú obchvatovú komunikáciu. Komunikáciu
vybuduje  v rámci  svojho  katastra  vrátane  mostu  cez  rieku  Nitru.  Predpokladaný  odhad
nákladov mesta Prievidza pre danú výstavbu je približne 1 700 tis. €. Do roku 2013 sa musia
začať čerpať finančné prostriedky určené na výstavbu obchvatu.  
Ing.  Richard  Takáč  sa  pýtal,  v akom stave   je  vyporiadanie  pozemkov  pod  plánovanou
výstavbou.  Ing.  Miloš  Souček  uviedol,  že  väčšina  pozemkov  patrí  mestu.  Ďalej  sa
Ing.  Richard  Takáč  zaujímal,  akou  formou  bude  mesto  svoj  záväzok  financovať.  JUDr.
Katarína  Macháčková  uviedla,  že  mesto  bude  musieť  predmetnú  výstavbu  riešiť  formou
úveru.
Uznesením MsZ č.  73/11,  ktoré  tvorí  prílohu k zápisnici,  MsZ konštatovalo,  že pre  ďalší
rozvoj regiónu je nevyhnutná  výstavba cesty I/64 obchvat , a to I. etapa 2.stavba a II. etapa,
MsZ podporilo  technické požiadavky mesta Bojnice na úpravu II.  etapy, schválilo 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.  MsZ  predmetným  uznesením  požiadalo
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.  Taktiež  MsZ
odporučilo  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.
Hlasovanie: 30 poslancov za. 
 

K bodu 3)
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, sa vyjadrila k návrhu cien cestovného

v mestskej  hromadnej  doprave  v územnom   obvode  mesta  Prievidza.  Konštatovala,  že
spoločnosť SAD, a.s., vykázala za rok 2010 stratu, a na rok 2011 taktiež vyčíslila spoločnosť
stratu. JUDr. Katarína Macháčková ďalej uviedla, že ohľadom riešenia problematiky MHD
v meste boli  vyvolané dve pracovné stretnutia za účasti  poslancov MsZ.  V súčasnosti  je
vytvorená  komisia,  ktorá  kontroluje  oprávnenosť  nákladov.  Ďalej  konštatovala,  že
navrhované  ceny  prepravného  v meste  Prievidza  sú  porovnateľné  s cenami  v mestách
s približne rovnakým počtom obyvateľov. Ing. Richard Takáč navrhol, aby mesto počkalo so
zvýšením taríf až do ukončenia  kontroly. JUDr. Katarína Macháčková konštatovala, že týmto
návrhom sa vedenie mesta zaoberalo, ale každým dňom narastá záväzok mesta voči SAD,
a.s. Mesto potrebuje okamžité riešenie.  Peter Petriska taktiež vyjadril nesúhlasné stanovisko
k návrhu cien. Požiadal, aby plnenie zmlúv bolo pod stálym dohľadom kontrolnej komisie.
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MsZ  uznesením  č.  74/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,  schválilo  ceny  cestovného
v mestskej hromadnej doprave v územnom  obvode mesta Prievidza s účinnosťou od 15. 4.
2011.
Hlasovanie: 26 poslancov za, 2 proti, 1 sa zdržal.

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, že odchádza na rokovanie Rady
ZMOS a   poverila vedením rokovania MsZ Helenu Dadíkovú, zástupkyňu primátorky mesta.

K bodu 4)
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta  Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na

mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej  školy,  materskej  školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011 predložil Ing. Milan Rybanský,
vedúci odboru školstva. 
Ing.  Milan Rybanský uviedol,  že zákon č.  38/2011 Z.z.,  ktorým sa mení  a dopĺňa zákon
č.  596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve,  mení  s účinnosťou
od 1. marca 2011 doterajší postup  mesta pri poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku pre
neštátne školy a školské zariadenia (súkromný a cirkevný zriaďovateľ).
Podľa čl. II. § 6 ods.12 písm. g) tohto zákona obec „v období rokov 2011 až 2013 poskytne
na žiaka/dieťa cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške
88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
MsZ uznesením č. 75/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému  nariadeniu  mesta  Prievidza  č.  111/2011  o určení  výšky  dotácie  na  mzdy
a prevádzku  na  dieťa  /  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  materskej  školy  a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011.
Hlasovanie: 26 poslancov za.

K bodu 5)
Návrh  Doplnku  č.  3  k Štatútu  mesta  Prievidza  predložil  Ing.  Milan  Kučík,  vedúci

vnútornej správy. 
Ing.  Milan Kučík uviedol, že nakoľko došlo k zmene zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, bolo potrebné upraviť aj Štatút mesta Prievidza.
Následne  informoval  o pripomienkach  z komisií.   Helena  Dadíková  uviedla,   že  mesto
udeľuje  aj  ďalšie  ocenenia,  ktoré  nemá  zatiaľ  definované   vo  svojom  štatúte.  Preto
odporučila, aby sa v procese pripomienkovania a schvaľovania Doplnku č. 3 Štatútu mesta
doplnili   nové  typy  používaných  ocenení:  Pamätná  plaketa  Jána  Amosa  Komenského,
pamätný list a ďakovný list. Súčasne navrhla, aby bol upravený text v § 13 Komisie a v § 14
Mestský úrad.  
MsZ uznesením č.  76/11,  ktoré tvorí  prílohu k zápisnici,  schválilo  Doplnok č.  3  k Štatútu
mesta Prievidza s pripomienkou. 
Hlasovanie: 23 poslancov za.

K bodu 6)
JUDr.  Róbert  Pietrik,  právnik MsÚ, informoval  o  prechode určitých činností  a úloh

mesta  na  spoločnosť  zriadenú  mestom  -  SMMP,  s.r.o.  Ide  o činnosti  na  úseku  správy
hnuteľného  a nehnuteľného  majetku  mesta,  prevádzkovania  zverených  nehnuteľností
a zariadení  a ich  modernizácií,  údržby  vykonávania  opráv  majetku  mesta  (bytového,
nebytového fondu a ostatných budov) a to bytovej agendy v rozsahu náplne činnosti Odboru
starostlivosti o občana, Sociálneho oddelenia Mestského úradu v Prievidzi.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 77/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
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K bodu 7)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným

režimom predložila Helena Dadíková,  zástupkyňa primátorky mesta.
Nakoľko mesto Prievidza požiadalo Štátny fond rozvoja bývania o dotáciu na výstavbu bytov
v lokalite Necpaly, bolo potrebné vypracovať VZN o prideľovaní bytov s osobitným režimom.
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
MsZ  uznesením  č.  78/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,  schválilo  VZN mesta  Prievidza
č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným režimom.
Hlasovanie: 27 poslancov za.

K bodu 8)
Návrh  VZN  mesta  Prievidza  č.  113/2011  o hospodárení  s bytovým  fondom  vo

vlastníctve mesta Prievidza predložila Helena Dadíková,  zástupkyňa primátorky mesta.
Helena  Dadíková  uviedla,  že  z dôvodu  delimitácie  agendy  prideľovania  bytov  z MsÚ  –
odboru starostlivosti o občana na spoločnosť  zriadenú mestom SMMP, s.r.o., ako správcu
mestského bytového fondu je potrebné schváliť nové VZN o hospodárení s bytovým fondom
vo vlastníctve mesta.
Z komisií  MsZ neboli  vznesené pripomienky  k materiálu.  Hlavná  kontrolórka  na  rokovaní
MsR upozornila na nesprávne uvedený paragraf v prvej vete.
MsZ uznesením č. 79/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza č.
113/2011 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza s pripomienkou:
v prvej vete sa nahrádza text: „v zmysle § 11, ods. 3 písm. g)“ ....   textom „v zmysle § 6 ods.
1 a § 11 ods. 4 písm. g)“.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal.

K bodu 9)
Návrh Internej smernice č. 60 - Rokovací poriadok bytovej rady predložila  Helena

Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta.
Z dôvodu  zmeny  postupu  prideľovania  bytov  v zmysle  VZN  č.  113/2011  o hospodárení
s bytovým fondom bolo vypracované nové znenie Rokovacieho poriadku bytovej rady.
K návrhu neboli vznesené pripomienky.
MsZ uznesením č. 80/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo Internú smernicu č. 60
-  Rokovací poriadok bytovej rady.
Hlasovanie: 27 poslancov za.

K bodu 10)
Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o držaní  psov na území mesta

Prievidza predložil Ing. arch. Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby a reg. rozvoja.
V rámci prerokovania materiálu bola vznesená pripomienka k  § 5 -  v bode 4 tohto paragrafu
sa  vypúšťa text: „špeciálneho koša na psie exkrementy“ a nahradí sa textom „koša“.
Ing. Martin Drozd sa pýtal, či nie je vo VZN potrebná bližšia špecifikácia výrazu „zvláštny
pes“. Ing. arch. Vladimír Falat uviedol, že ani v zákone nie je uvedená bližšia špecifikácia.
MsZ uznesením č. 81/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 3 k VZN mesta
Prievidza č. 66/2002 o držaní psov na území mesta Prievidza s pripomienkou:  v § 5 bode 4
sa  vypúšťa text: „špeciálneho koša na psie exkrementy“ a nahradí textom „koša“.
Hlasovanie: 26 poslancov za.

K bodu 11 - Rôzne)
K bodu 11.1)

Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia, predložila žiadosti spracovávané
majetkovým oddelením MsÚ.
 
K žiadosti Vladimíra Vaneka, bytom Prievidza, Gorazdovo nábr. č. 7/9, o možnosť úhrady
kúpnej ceny formou splátkového kalendára na obdobie piatich rokov v mesačných splátkach
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za nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, schválené na odpredaj uznesením MsZ  č.
60/11  zo dňa 22.2.2011 (celková kúpna cena  37 337,69 €), prijalo MsZ uzn. č. 82/11, ktoré
tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 22 proti, 2 sa zdržali.

K bodu 12)
Diskusia pre obyvateľov

Helena  Dadíková,  zástupkyňa  primátorky  mesta,  v rámci  bodu  „Diskusia  pre
obyvateľov“ dala slovo prítomným obyvateľom mesta. 

Ing.  Maroši vystúpil  s požiadavkou  na  zrekonštruovanie  cesty  -  Ul.  A.  Kmeťa.   Helena
Dadíková uviedla, že táto ulica sa nedostala do zoznamu ulíc, ktorých obnova po povodniach
mohla  byť  financovaná  zo  štátu.  Konštatovala,  že  na  danej  ulici  je  vysoká  prašnosť.
Požiadavku na obnovu cesty vzniesol  aj  VVO. č.  I.  Ing.  arch.  Vladimír  Falat  uviedol,  že
financie  od  štátu  boli  určené  len  na  priame  odstránenie  škôd,  nie  na  opravu  ciest
a chodníkov. 

Ing. Maroši  ďalej vyjadril spokojnosť s odstraňovaním nečistôt z riek za pomoci pracovníkov
– VPP.  Upozornil  ešte na potrebu odstránenia menších nánosov hliny  a asfaltu.  Helena
Dadíková vysvetlila, že  práce na čistení riek stále pokračujú.

p. Jozef Otto sa vyjadril  k problematike odškodňovania obyvateľov mesta po následkoch
povodní.  Konštatoval,  že  obyvatelia  mesta  Prievidza  neboli  odškodňovaní  v zmysle
nariadenia  vlády.  Podľa  jeho  vyjadrenia  pochybilo  mesto  Prievidza.  Helena  Dadíková
konštatovala, že niektorí obyvatelia sa cítia byť ukrivdení, nakoľko neboli odškodnení. Žiaľ
v danej veci mesto nemôže už spraviť nápravu. V súčasnosti sa pripravuje nové VZN mesta
týkajúce sa povodní.

p.  Helena  Drexlerová  –  sa  vyjadrila  k schválenému  VZN  mesta  Prievidza  č.  66/2002
o držaní   psov  na  území  mesta  Prievidza.   Konštatovala,  že  uvedené  výšky  pokút  pre
majiteľov psov sú vysoké.   Helena Dadíková uviedla, že výšky pokút vychádzajú zo zákona.
Taktiež  upozornila,  že  pokiaľ  majú  obyvatelia  námietky  resp.  návrhy  k VZN,  treba  aby
vzniesli  pripomienky  ešte  v čase  jeho  predrokovania  –  v zákonnej  15dňovej  lehote  pred
schvaľovaním v MsZ. Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli  mesta a na internetovej
stránke mesta. Ing. arch. Vladimír Falat smerom k pani Drexlerovej poznamenal, že výbeh
pre psov bude zrealizovaný aj na sídlisku Žabník. 

K bodu 11.1)
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia,  postupne predkladala žiadosti

doručené na majetkové oddelenie MsÚ.

K  žiadosti  spoločnosti  AGS,  s.  r.  o.,  Prievidza  o prehodnotenie  kúpnej  ceny  schválenej
uznesením  MsZ  č.  314/10  zo  dňa  30.11.2010  za  predaj  pozemkov  v k.  ú.  Prievidza
v celkovej výmere 733 m2, formou priameho predaja prijalo MsZ uzn. č. 83/11, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
O prehodnotenie  ceny  žiadali  z dôvodu  nesprávne  použitých  koeficientov  pri  výpočte
všeobecnej  hodnoty  pozemkov  v Znaleckom  posudku  č.  126/2010  a novo  vypracovaný
Znalecký posudok č. 24/2011, podľa ktorého je  všeobecná hodnota predmetných  pozemkov
6,79 €/m2 (pozemky sú okrajové, veľmi úzke, v ochrannom pásme železníc, nie je možné ich
samostatne užívať, prístup k nim je možný len cez pozemky spol. AGS, s. r. o.);
Hlasovanie: 26 poslancov za.

K návrhu  na  opravu  uznesenia  MsZ č.  186/10 zo  dňa 29.06.2010 v znení  uznesenia  č.
280/10 zo dňa 26.10.2010, ktorým bol schválený odpredaj nehnuteľností v k. ú. Prievidza –
areálu bývalej MŠ na Nedožerskej ceste a to objektu, súpis. č. 30192 a pozemku, parc. č.
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6577/3 vo výmere 4 334 m2,  formou obchodnej verejnej súťaže, a to z dôvodu aktualizácie
všeobecnej hodnoty nehnuteľností v zmysle Znaleckého posudku č. 4/2011,prijalo MsZ uzn.
č. 84/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za.

K žiadosti Romana Tureka, bytom Prievidza, Ul. S. Chalupku č.37, o kúpu časti pozemku
v k. ú. Prievidza,     z parc. č. 99,    ostatná plocha, vo výmere približne     100 m2,  za účelom
prístavby k   bytovému  domu   na   rozšírenie   bytovej   plochy;  prijalo  MsZ uzn. č. 85/11,
ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici.  MsZ  predmetným  uznesením  neschválilo   zámer  mesta
Prievidza predať časť pozemku v k. ú. Prievidza,  z parc. č.   99,  ostatná plocha vo výmere
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom.
Hlasovanie: 2 poslanci za, 27 poslancov proti.

K žiadosti   Denisy Kerpnerovej a Dušana Kerpnera, spoločne bytom Prievidza, Na  lánoch č.
851/1,  o kúpu pozemku   v k. ú. Malá Lehôtka,  parc. č. 218/9, diel 3,  trvalý trávny porast  vo
výmere 18 m2, podľa zamerania Geometrickým plánom č.  101/2010, o ktorý sa žiadatelia
a ich rodina dlhodobo starajú, za účelom  realizácie prístavby k  rodinnému domu na parc. č.
102/2 vo vlastníctve žiadateľov a k návrhu, že vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok
je  bezprostredne  priľahlý  k nehnuteľnostiam  vo  vlastníctve  žiadateľov,  je  oplotený
a  dlhodobo užívaný ich rodinou, jedná sa o dôvod hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení; prijalo MsZ uzn. č.
86/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.

Ing.  Viola Čmiková podala informáciu o vypracovaní  Geometrického plánu č.  22/2011 na
pozemok, parc. č. 528/156, orná pôda, odčlenený z parc. č. 528/112, ktorý bol uznesením
MsZ č. 317/10 zo dňa 30.11.2010 schválený na odpredaj formou priameho predaja v zmysle
zákona č.  138/1991 Zb.  o majetku obcí  v platnom znení.   Podľa geometrického plánu je
výmera  pozemku  1  763  m2.  MsZ  uznesením  č.  87/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,
schválilo  zmenu uznesenia MsZ č. 317/10 zo dňa 30. 11. 2010 v časti III. písmeno a) tak, že
text: ...„časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 528/112, orná pôda vo výmere približne
2000 m2 podľa skutočného zamerania geometrickým plánom“... sa vypúšťa a nahrádza sa
textom ...„pozemok v k. ú. Prievidza, parc. č. 528/156, orná pôda vo výmere 1763 m2, ktorý
bol odčlenený z parc. č. 528/112 Geometrickým plánom č. 22/2011“...
Hlasovanie: 30 poslancov za.

Ing. Viola Čmiková ďalej podala informáciu o vypracovaní Geometrického plánu č. 21/2011
na pozemok, parc. č.  3030/3,  záhrada, odčlenený z parc. č.  3029/1, ktorý bol uznesením
MsZ č.  322/10  zo  dňa 30.11.2010 schválený na  odpredaj  ako prípad  hodný  osobitného
zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre Ing. Vieroslavu
Dubovanovú, bytom Prievidza. Podľa geometrického plánu je výmera pozemku 183 m2.
MsZ uznesením č. 88/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č.
322/10  zo  dňa  30.  11.  2010  v časti  II.  písmeno  b)  tak,  že  text:  ...“vo  výmere  podľa
skutočného  zamerania  geometrickým plánom“...  sa  vypúšťa  a nahrádza  sa  textom ...“vo
výmere  183 m2, ktorý bol odčlenený z parc. č. 3029/1 Geometrickým plánom č. 21/2011“...
Hlasovanie: 30 poslancov za.

K  žiadosti  spoločnosti  DOPSTA,  s.  r.  o.,  so  sídlom  v Prievidzi,  Košovská  cesta  č.  24,
o zriadenie  vecného  bremena  s právom uloženia  inžinierskych  sietí  –  elektrickej  prípojky
z verejnej siete na pozemku v k. ú. Prievidza parc. č.  2272 vo vlastníctve mesta Prievidza,
k pozemku parc. č. 2271 a objektu na parc. č. 2270, prijalo MsZ uzn. č. 89/11, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 30 poslancov za.
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K žiadosti spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a. s.,  so sídlom v Prievidzi,
Ul. Matice slovenskej č. 10,  o zriadenie vecného bremena s právom realizácie stavby SO-02
Predĺženie zatrubnenia potoka Moštenica a jeho ľavostranného prítoku na pozemku v k. ú.
Veľká Lehôtka parc. č.  1183/1, ktorý je vo vlastníctve mesta Prievidza,  prijalo MsZ uzn. č.
90/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Helena  Dadíková  uviedla,  že  žiadosť  nebola  prerokovaná  v príslušných  komisiách  MsZ,
nakoľko až  v  piatok  pred rokovaním MsZ požiadali  zástupcovia spoločnosti  o schválenie
vecného bremena.
Hlasovanie: 28 poslancov za, 1 sa zdržal.

MsZ uznesením č.  91/11,  ktoré  tvorí  prílohu k zápisnici,  schválilo,  že potreba vybudovať
parkoviská v lokalite  Prievidza -  Nové mesto,  Ul.  M.  Rázusa,  schválená uznesením MsZ
v Prievidzi č. 47/07 zo dňa 27. 2. 2007 v znení uzn. č. 37/08 zo dňa 26. 2. 2008 a na tento
účel získať časti PK parciel č. 771( CKN parc. č. 6958/132) a č. 772 (CKN parc.č. 6958/133)
vo výmere spolu 810 m2 v kat. úz. Prievidza do majetku mesta Prievidza,  je podľa § 9a ods.
8  písm.  e)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí   v platnom znení  prípadom hodným
osobitného zreteľa, a to vzhľadom na skutočnosť, že podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f)
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení mesto Prievidza pri výkone
samosprávy  zabezpečuje  najmä výstavbu miestnych  komunikácií,  ktorých  súčasťou je  aj
budovanie  nových  parkovacích  miest,  ktorých  vytvorenie  vyplynulo  zo  súčasnej  kritickej
situácie  pre  parkovanie.  Predmetným uznesením MsZ  taktiež  schválilo  majetkovoprávne
vyporiadanie spoluvlastníckeho podielu 10/87-ín na pozemku, časti PK parcely č. 771, ktorá
tvorí  časť  novovytvorenej   CKN  parcely  č.  6958/132,  orná  pôda  vo výmere   679  m2

a spoluvlastníckeho podielu 3/12-iny na pozemku, časti  PK parcely č. 772, ktorá tvorí časť
novovytvorenej CKN parcely č. 6958/133, orná pôda vo výmere 131 m2, v kat. úz. Prievidza,
spolu vo výmere  810 m2 vo vlastníctve Márie Moravíkovej, bytom Malonecpalská ul. č. 30,
Prievidza,  a to  zámenou  za  pozemok  vo  vlastníctve  mesta  Prievidza,  parc.č.  5400/131,
ostatná plocha vo výmere  500 m2, odčlenený z parc. č. 5400/42 Geometrickým plánom č.
38/2011 s tým, že rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností bude uhradený vo výške
11,62 €/m2.
Hlasovanie: 26 poslancov za. 

Žiadosť spoločnosti Dentessa, s. r. o., Pravenec č. 271/A,  o prenájom časti    pozemku v k.
ú. Prievidza, z parc. č. 2059/1, ostatná plocha vo výmere 22,8 m2, na Šumperskej ulici, za
účelom  vybudovania  parkovacej  plochy  na  vlastné  náklady  k objektu  na  parc.  č.  2057,
v ktorom má spoločnosť  svoju prevádzku; stavbu parkovacej plochy bezodplatne odovzdá
do  majetku  mesta  Prievidza  s tým,  že  bude  uzatvorená  nájomná  zmluva  za  symbolické
nájomné a spoločnosť  ju bude využívať  počas prevádzkovej doby a mimo nej bude slúžiť
bezplatne  verejnosti;  bola  schválená  uzn.  MsZ  č.  92/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici.
Zároveň  bolo  MsZ  schválené,  že  podľa  §  9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  č.  138/1991  Zb.
o majetku  obcí  v platnom  znení  ide  o dôvod  hodný  osobitného  zreteľa  vzhľadom  na
skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, medzi
základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť  o všestranný rozvoj jej
územia  a o potreby  jej  obyvateľov,  medzi  ktoré  patrí  aj  zabezpečenie  výstavby  a údržby
verejných  priestranstiev,  nakoľko  spoločnosť  Dentessa,  s.  r.  o.,  Pravenec  vybuduje
parkovaciu  plochu  na  vlastné  náklady  a prevedie  ju  bezodplatne  do  vlastníctva  mesta
Prievidza,  čím  mesto  získa  zhodnotený  majetok,  ktorý  bude  slúžiť  na  verejnoprospešné
služby  v miestnej  doprave,  t.j.  bezplatné  parkovanie  verejnosti  na  novovybudovanej
parkovacej ploche mimo prevádzkových hodín.
Hlasovanie: 29 poslancov za. 
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K bodu 11.2)
Ján Dobrovodský, konateľ SMMP, s.r.o., predložil návrh spoločnosti SMMP, s.r.o., na

vyradenie  hmotného  majetku  z evidencie   majetku  mesta  „Technológia  K-3“  v celkovej
obstarávacej cene 58 114,97 € z dôvodu, že Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uzneseniami
č. 235/09 a č. 236/09 dňa 30. 6. 2009 schválilo odpredaj Výmenníkovej  stanice na Lúčnej ul.
Vyradené zariadenie ponúknu na odpredaj.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 93/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za.

K bodu 11.3)
Projekt  -  Revitalizácia  športových  ihrísk  na  území  mesta  Prievidza  prezentoval

Ing. Branislav Bucák, predseda komisie športu.
Zámerom projektu je  nízkorozpočtová revitalizácia vybraných  športových ihrísk  za  území
mesta Prievidza  pomocou dobrovoľníkov, ktorí na vybraných ihriskách pravidelne športujú.
Projekt je rozdelený do troch fáz takto:

1.  fáza – revitalizácia ihrísk, ktoré nevyžadujú vysoké náklady na obnovu.  Revitalizácia
spočíva   v jednoduchých,  manuálne  nenáročných  prácach:  natrenie  čiar
(basketbalových prípadne futbalových), namontovanie chýbajúcich obručí, nasadenie
sieťok  na  basketbalové  koše.  Práce  môžu  vykonávať  aj  mladiství  pod  dozorom
dospelej  osoby.  (Bolo vytypovaných 5 ihrísk – lokalita Žabník,  areál  ZŠ na Ul.  P.
Dobšinského, lokalita Zapotôčky – Ul. E.M.Šoltésovej,  ihrisko Ul. Š. Králika, ihrisko
medzi Ul.J. Murgaša a Nábrežím J. Kalinčiaka) 

2. fáza -   optimalizácia siete športových ihrísk, ktoré sú nekompletné.  Z nevyužitých
ihrísk premiestniť  konštrukcie na basketbalové koše a na „živé“ ihriská v spolupráci
s Tezasom, s.r.o.  alebo iným vhodným subjektom. O ďalšiu revitalizáciu ihriska by sa
opäť  postarali samotní dobrovoľníci tak, ako v I. fáze. Finančné nároky sú v tomto
prípade na presun a osadenie konštrukcií.

3. fáza  -  oprava  asfaltového  povrchu  na  ihriskách,  na  ktorých  pravidelne  športuje
prievidzská  mládež.  Po  opravení  asfaltu  by  opäť  prišlo  na  rad  svojpomocné
vynovenie ihriska dobrovoľníkmi. 

MsZ  uznesením č.  94/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,  schválilo  projekt  -  Revitalizácia
športových ihrísk na území mesta Prievidza s tým, že finančné prostriedky vo výške 230,00 €
na realizáciu prvej fázy projektu budú zaradené do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok
2011. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.

K bodu 11.4)
Informácie o pripravených projektoch predložil Mgr. Ivan Benca, projektový manažér

mesta.  K predloženým projektom a kofinancovaniu neboli vznesené žiadne pripomienky.
MsZ  uznesením  č.  95/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,  schválilo  predloženie  projektu
s názvom „Príroda  v našich  rukách“,  ktorý  je  realizovaný  III.  ZŠ  na  Ul.  Sama  Chalupku
v Prievidzi a kofinancovanie projektu vo výške 286,00 € t.j. 10% z celkových výdavkov na
projekt.
Hlasovanie: 27 poslancov za.   

MsZ  uznesením  č.  96/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,  schválilo  predloženie  projektu
s názvom  „Prírodné  bohatstvo  regiónu“,  ktorý  je  realizovaný  ZŠ  na  Ul.  P.J.  Šafárika
v Prievidzi  a kofinancovanie projektu vo výške 130,00 € t.j.  5% z celkových výdavkov na
projekt.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
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MsZ  uznesením  č.  97/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,  schválilo  predloženie  projektu
s názvom „Poznaj, chráň a počúvaj srdcom“, ktorý je realizovaný ZŠ na Malonecpalskej
ul. v Prievidzi a kofinancovanie projektu vo výške 143,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov
na projekt.

Hlasovanie:  27 poslancov za.

MsZ  uznesením  č.  98/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,  schválilo  predloženie  projektu
s názvom „Oáza oddychu“, ktorý je realizovaný III. ZŠ na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi a
kofinancovanie projektu vo výške 475,00 € t.j. 6,13% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie:  28 poslancov za.

MsZ  uznesením  č.  99/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,  schválilo  predloženie  projektu
s názvom  „Modernizácia  verejného  osvetlenia  v meste  Prievidza  –  výmena  svietidiel“  a
kofinancovanie projektu vo výške 475,00 € t.j. 6,13% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 25 poslancov za.

MsZ  uznesením  č.  100/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,  schválilo  predloženie  projektu
s názvom  „Zelená  záhrada“,  ktorý  je  realizovaný  ZŠ  na  Ul.  energetikov  v Prievidzi  a
kofinancovanie projektu vo výške 130,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 27 poslancov za.

MsZ uznesením č.  101/11,  ktoré tvorí  prílohu k zápisnici,   schválilo  predloženie projektu
s názvom:  „Zdravie  ako životný  štýl“, ktorý  je  realizovaný III.  ZŠ na Ul.  Sama Chalupku
v Prievidzi a kofinancovanie projektu vo výške 210,00 € t.j. 8 % z celkových výdavkov na
projekt.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
 
MsZ  uznesením  č.  102/11,  ktoré  tvorí  prílohu  k zápisnici,  schválilo  predloženie  projektu
s názvom:  „Zdravie   -  naše  bohatstvo  “, ktorý  je  realizovaný   ZŠ  na  Ul.  P.  J.  Šafárika
v Prievidzi a kofinancovanie projektu vo výške 120,00 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na
projekt.
Hlasovanie: 26 poslancov za.

MsZ   uznesením č.  103/11, ktoré tvorí  prílohu k zápisnici,  schválilo predloženie projektu
s názvom:  „Je  tisíc  chorôb,  ale  len  jedno  zdravie  “, ktorý  je  realizovaný   ZŠ  na
Malonecpalskej  ul.  v Prievidzi  a  kofinancovanie  projektu  vo  výške  14,00  €  t.j.  5,5  %
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 27 poslancov za.

MsZ uznesením č. 104/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo predloženie projektu
s názvom: „Uzatvorenie átria ZŠ J. P. Šafárika pre účely jeho využitia na výchovno –
vzdelávací proces “ a kofinancovanie projektu vo výške 1 690,00 € t.j. 11,1 % z celkových
výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 28 poslancov za.

Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta, pozvala všetkých prítomných na pietny akt -
„67 výročie oslobodenia mesta“, ktorý sa bude konať 4. 4. o 15. 00 h na Námestí slobody
v Prievidzi.

K bodu 11.5)
Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru starostlivosti  o občana, informovala o žiadosti

Charity – dom sv. Vincenta Prievidza o dlhodobý prenájom objektu na  Košovskej ceste za
účelom  poskytovania sociálnych služieb  a zriadenia charity.
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Mgr.  Vlasta  Miklasová  konštatovala,  že  v súčasnosti  vykonáva  charita  svoju  činnosť
v objekte  na  Sládkovičovej  ulici.  Ale  nakoľko  sa  obyvatelia  z okolia  sťažujú  na  klientelu
(bývalí  narkomani),  hľadali  vhodný  priestor  na  vykonávanie  tejto  charitatívnej  činnosti.
V objekte na Sládkovičovej ulici budú stále vykonávať charitatívnu činnosť, ale zamerajú sa
napr.  na  osamelé  matky  s deťmi.  Helena  Dadíková  vyjadrila  podporné  stanovisko
k predloženej žiadosti.
MsZ uznesením č. 105/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo,  že podľa § 9a ods. 9
písm.  c)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v platnom  znení  ide  o dôvod  hodný
osobitného  zreteľa  z dôvodu,  že  v zmysle  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení
v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj
plniť  úlohy  na  úseku  sociálnej  pomoci.  Predmetným  uznesením  MsZ  ďalej  schválilo
prenájom  nehnuteľnosti  v k.  ú.  Prievidza,  Košovská  cesta  –  budova,  súp.  č.  10060  na
pozemku parc. č.  1325 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 311 m2, pre Charitu –
dom. sv. Vincenta Prievidza, n.o., Ul. A. Sládkoviča č. 5, Prievidza,  za účelom  poskytovania
všeobecne prospešných služieb, na dobu určitú 30 rokov, s výškou nájmu 1,00 €/rok. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.

K bodu 11.6)
Helena  Dadíková,  zástupkyňa  primátorky  mesta,  prezentovala   návrh  primátorky

mesta na zmenu uznesenia MsZ č.  356/2010 zo dňa 21.12.2010, ktorým bolo schválené
zloženie bytovej rady ako poradného orgánu primátorky. Nakoľko bytová agenda prešla na
spoločnosť zriadenú mestom SMMP, s.r.o., primátorka mesta navrhla zmenu zapisovateľky
bytovej rady. Za zapisovateľku navrhla  Bc. Andreu Blahovú.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 106/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za. 

K bodu 11.7)
Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta,  informovala o vzdaní sa členstva

Ing.  Michala  Novotného  v Rade  MŠ  na  Ul.  M.  Gorkého  a v Rade  ZŠ  Ul.  energetikov
v Prievidzi.
Ďalej informovala o návrhu pani primátorky na zvolenie nových zástupcov mesta a to Jany
Kochanovej ako zástupcu zriaďovateľa do Rady MŠ na Ul. M. Gorkého v Prievidzi a  Sone
Pietrikovej ako zástupcu zriaďovateľa do  Rady ZŠ na Ul. energetikov v Prievidzi.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 107/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.

K bodu 11.8)
Návrh na voľbu zapisovateľky Mestskej školskej rady v Prievidzi predložil Ing. Jozef

Polerecký, poslanec MsZ. 
Ing.  Jozef  Polerecký  navrhol  za  zapisovateľku   Mestskej  školskej  rady   zamestnankyňu
mesta z odboru školstva  – Mgr. Alenu Laufovú.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 108/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.

K bodu 11.9)
Návrh  na   zmenu   platu  hlavnej  kontrolórky  mesta  Prievidza  predložila  Helena

Dadíková,  zástupkyňa  primátorky  mesta.  Navrhla  zrušenie  uznesenia
č. 303/04 zo dňa 31.8.2004, ktorým bol stanovený plat hlavnej kontrolórke mesta a navrhla
MsZ  schváliť v zmysle  § 18 c) ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom
znení  hlavnej  kontrolórke  mesta  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej   mzdy
zamestnanca  v národnom hospodárstve  za  predchádzajúci  kalendárny  rok   a koeficientu
podľa počtu obyvateľov mesta s  účinnosťou od 01.04.2011.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 109/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal. 
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K bodu 11.10)
Helena Dadíková preložila informáciu o vzdaní sa  Ing. Petra Paulíka funkcie riaditeľa

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi ku dňu 31. 3. 2011.
Ing. Peter Paulík žiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou.
Na základe predložených informácií MsZ uznesením č. 110/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,
odporučilo  primátorke  mesta  vypísať  výberové  konanie  na  funkciu  riaditeľa  Kultúrneho
a spoločenského strediska v Prievidzi.
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 proti, 3 sa zdržali.

K bodu 13)
Interpelácie poslancov

Helena  Dadíková  informovala  o prijatí  veľvyslanca  Spolkovej  republiky  Nemecko
pána Dr. Axela Hartmanna. Prijatie sa uskutoční dňa 6. 4. 2011 o 14,00 hodine v Obradnej
miestnosti Mestského domu.

Poslanec  Július  Urík  poukázal  na  nedostatky  v parku  Skotňa.  Požiadal  o odstránenie
betónových skruží. 

Poslanec Mgr. Ľubomír Vida poukázal na rozkopávky na sídlisku Zapotôčky. Požiadal, aby
do  zasadania  VVO  č.  III  t.j.  12.  4.  2011  mali  informáciu  od  spol.  PTH,  a.s.,  ohľadom
rozkopávok.

Poslanec Mgr. Ľubomír Vida poukázal na nedostatok parkovacích miest v časti  Nové mesto.
Požiadal o rozšírenie parkovacích plôch na Slnečnom nábreží.

Helena Dadíková uviedla, že obe požiadavky sa budú riešiť na porade vedenia.

Poslankyňa  PaedDr.  Eleonóra  Porubcová  informovala  o odpovedi  MsP  v Prievidzi
k požiadavke na parkovanie učiteľov Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi. Požiadavka
bola postúpená na riešenie do komisie dopravy, výstavby, uz. plánu a živ. prostredia.

Poslanec Peter Petriska sa pýtal, kedy sa začne s opravou výtlkov. Ing. Juraj Romančák zo
spol. TEZAS, s.r.o., uviedol, že výtlky sa opravujú priebežne.

Helena Dadíková upozornila,  že do 31.3.  musia všetci  poslanci  aj  z minulého volebného
obdobia  odovzdať  oznámenie  funkcií,  zamestnaní,  činností  a  majetkových  pomerov  za
predchádzajúci rok.

K bodu 14)
                                                             Z á v e r

    Helena  Dadíková,  zástupkyňa  primátorky  mesta,  v závere  poďakovala  všetkým
prítomným  poslancom  a pracovníkom  mestského  úradu  za  prácu  a celkový  priebeh
mestského zastupiteľstva a vyhlásila zasadnutie za ukončené.
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Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

konaného dňa 29.3.2011
 v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi

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

...............................................                                .............................................
        MUDr. Ján Šlapák      Mgr. Pavel Takáč
             overovateľ I.                                                                      overovateľ II.

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská
V Prievidzi  5. 4 . 2011
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