Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 28. 8. 2012
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
14.45 h

Prítomní:

28 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnili sa:

MUDr. Silvia Hrnková, Ing. Branislav Bucák, Mgr. Ľubomír Vida,
Ing. Martin Bugár – neskorší príchod

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka mesta
Ing. Naďa Prilinská – asistentka prednostu MsÚ
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie
Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie
Ing. Martina Fritzová – ref. právnej kancelárie
Ing. Zuzana Homolová – vedúca finančného oddelenia
Mgr. Edita Mrázová – vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŢP
Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a starost. o občana
Ing. Lýdia Ondrejková – vedúca ref. obchodu a cestovného ruchu
Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS Prievidza
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi
Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS v Prievidzi
Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s. r. o.
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s. r. o.
– ďalej 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 27 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím bolo
zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert
Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka mesta. Funkciu
spravodajcu MsR vykonávala Ing. Petra Kobetičová.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ – Marcela Dobrovodského
a MUDr. Mariána Jakubisa, MPH.
Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov: Ing. Martina Drozda – za predsedu
Júliusa Uríka – za člena, MUDr. Jána Šlapáka – za člena.
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Uznesením č. 201/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zloţenie návrhovej
komisie.
Hlasovanie: 26 poslancov za, 1 sa zdrţal.
JUDr. Katarína
v pozvánkach.

Macháčková

konštatovala,

ţe

návrh

programu

poslanci

obdrţali

Návrh programu:
1)
Otvorenie
2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
3)
Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa
mesta
4)
Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 32 – Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi občanom mesta Prievidza
5)
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych
sluţieb v meste Prievidza
6)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 127/2012 – Prevádzkový poriadok verejných ihrísk
7)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza
č. 19/93 o verejných aukciách
8)
Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov,
funkcionárov a Ceny fair play „o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná Nitra
9)
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spol. UNIPA, s. r. o.,
Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1 – 6/2012
10) Informatívna správa o činnosti spol. SMMP, s. r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy
hnut. a nehnut. majetku a Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti
s odpredajom bytov a nebytových priestorov za 1. polrok 2012
11) Informatívna správa o činnosti spol. Prievidza Invest, s. r. o., za 1. polrok 2012
12) Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o.
13) Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1 – 6/2012
14) Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za 1. polrok 2012
15) Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2012
16) Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 30. 6. 2012
17) Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2012
18) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu
za obdobie 1 – 6/2012
19) Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012
20) 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)
21) R ô z n e
22) I n t e r p e l á c i e p o s l a n c o v
23) Z á v e r
Návrh programu bodu „Rôzne“:
1) Informácia o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených
nedostatkov
2) Protest prokurátora proti VZN mesta Prievidza č. 54/2000 o pouţívaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Prievidza
3) Informácia o pripravovaných projektoch
4) Prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ na Ul. P. J. Šafárika pre Metodickopedagogické centrum
5) Majetkoprávne veci
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6) Ţiadosť Ing. E. Glevitzkého na vybudovanie komunikácie na Bazovej ulici a inţinierskych
sietí v lokalite Terasy
7) Zmena člena v Rade školy – ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi
8) Zmena zapisovateľky Mestskej školskej rady v Prievidzi a Komisie mládeţe
a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi
Program bol uznesením č. 202/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválený.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predloţil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta
MsÚ. Bliţšie sa venoval uzneseniam, ktoré boli navrhnuté na zrušenie.
Na zrušenie boli navrhnuté uznesenia z roku 2012: 136/II., 195/II., rok 2011: 241/II. bod b).
273/II. bod a)c).
Uznesením č. 241/II. bod b) bol schválený nájom pozemku pre Milana Ľahkého za účelom
vybudovania parkovacej plochy pre dve osobné autá na vlastné náklady pre potreby
autoškoly. Budova, v ktorej sídli autoškola, sa však bude búrať a prevádzka bude
presťahovaná do iných priestorov. Z tohto dôvodu ţiadateľ svoju ţiadosť stiahol a uznesenie
je navrhnuté na zrušenie.
Ďalšie uznesenia, ktoré boli navrhnuté na zrušenie sa týkajú odpredaja nehnuteľností
Ing. K. Čukovi. Nakoľko pôvodné uznesenie bolo niekoľkokrát menené a zároveň došlo po
rokovaní s Ing. K. Čukom k novej dohode, pôvodné uznesenia navrhla právna kancelária
zrušiť s tým, ţe v rámci bodu Majektorávne veci bude predloţený na schválenie nový návrh
uznesenia.
Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta, predloţila stanovisko k plneniu uznesení
MsZ v Prievidzi a správu o výsledkoch vykonaných kontrol.
Z uznesení navrhnutých na vypustenie zo sledovania hlavná kontrolórka vybrala na kontrolu
3 uznesenia.
Uznesenie č. 40/II/12, ktorým MsZ schválilo predaj objektu bufetu Dráčik Jánovi
Michalovičovi. Kontrolou kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva a na
základe kontroly zverejnenia kúpnej zmluvy, rozhodnutia o povolení vkladu a vykonanej
úhrady hlavná kontrolórka skonštatovala, ţe podmienky boli splnené a zapracované do
zmluvy tak, ako ich schválilo MsZ.
Ďalej bolo skontrolované uznesenie č. 242/II. –b)11, ktorým MsZ schválilo prenájom časti
pozemku spoločnosti SAXES, s. r. o., Prievidza. Nájomná zmluva bola uzatvorená v súlade
s podmienkami MsZ.
Útvar hlavnej kontrolórky skontroloval aj plnenie uznesenia č. 158/II./10, ktorým MsZ
schválilo postúpenie práv a povinností zhotoviteľa stavby „Turistická ubytovňa Mládeţ“.
Kontrolou bolo zistené splnenie uznesenia.
K vyhodnoteniu uznesení MsZ v Prievidzi prijalo MsZ uznesenie č. 203/12, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
K bodu 3)
Návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 25, IS - 25 Príspevok pri narodení dieťaťa,
nového obyvateľa mesta predloţila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva
a starostlivosti o občana.
V návrhu doplnku sú zapracované aktuálne podmienky poskytovania finančného príspevku,
konkretizuje sa obdobie vyplácania príspevku.
Taktieţ sa budú sledovať záväzky
poberateľov príspevku voči mestu a mestskej spoločnosti SMMP, s.r.o.
PaedDr. E. Porubcová prezentovala návrh komisie školstva a kultúry, aby sa príspevok
vyplácal formou poukáţok na nákup tovaru. Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, ţe k tejto forme
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sa odbor a ani ostatné komisie neprikláňali. Na poskytované poukáţky na nákup tovaru by
sa muselo vykonať verejné obstarávanie a podľa názorov ostatných komisií má rodič právo
rozhodnúť, ako pouţije poskytnutý finančný príspevok pri narodení dieťaťa.
MUDr. Jaroslav Cigaňák uviedol, ţe príspevok pri narodení dieťaťa by navrhol do budúceho
obdobia zvýšiť na 100 €. Primátorka mesta uviedla, ţe pri príprave rozpočtu na budúci rok sa
bude mesto moţným zvýšením príspevku zaoberať.
MsZ uznesením č. 204/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 2 k internej
smernici č. 25, IS – 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
pripomienkou: do bodu 3. 1. 7. sa za text ... záväzok voči mestu Prievidza“ dopĺňa text: „a
spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.“
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 4)
Návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 32, IS – 32 Kritériá na poskytovanie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza predloţila Mgr. Vlasta
Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, ţe v návrhu sa upravuje stanovenie obdobia na priznanie
dávky v hmotnej núdzi. Prax priniesla potrebu v osobitných prípadoch poskytnúť jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi (JDvHN) vo vyššej čiastke, ako bolo IS stanovené. Ide o prípady,
kedy je ţivot a zdravie ohrozené a je potreba okamţite riešiť umiestnenie obyvateľa, ktorý
ţije na hranici chudoby. JDvHN sa navrhuje zvýšiť z 330,00 € do výšky najviac trojnásobku
ţivotného minima.
MsZ uznesením č. 205/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 2 k internej
smernici č. 32, IS – 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
občanom mesta Prievidza.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 5)
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych
sluţieb v meste Prievidza predloţila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva
a starostlivosti o občana.
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 159/2012 schválilo Doplnok č. 1 k VZN
č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych sluţieb v meste Prievidza s účinnosťou od 1.9.2012.
Doplnkom č. 1 boli upravené platby klientov za poskytovanú opatrovateľskú sluţbu
a pobytovú sluţbu v zariadení pre seniorov vo výške 50% z ekonomicky oprávnených
nákladov obce alebo zariadenia na prevádzku sluţby tak, ako to ukladala novela zákona č.
50/2012, ktorou sa menil a dopĺňal zákon č. 448/2008 o sociálnych sluţbách.
Národná rada SR zákonom č. 185/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zrušila v Čl. V. povinnosť 50% platby z ekonomicky
oprávnených nákladov klientov za poskytované sociálne sluţby.
Z uvedeného dôvodu je predloţený návrh Doplnku č. 2, ktorým sa zruší Doplnok č. 1 k VZN
č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych sluţieb v meste Prievidza. V roku 2013 sa očakáva
prijatie tzv. „veľkej novely„ zákona o sociálnych sluţbách, ktorá prinesie ďalšie legislatívne
zmeny v oblasti sociálnych sluţieb, ktorými sa bude musieť mesto Prievidza zaoberať.
Pokiaľ by sa zvýšili poplatky za opatrovateľskú sluţbu, mnohí klienti by zníţili objednaný
rozsah hodín opatrovateľskej sluţby.
MsZ uznesením č. 206/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo výnimku z Rokovacieho
poriadku MsZ v Prievidzi, nakoľko návrh doplnku k VZN nebol z časového dôvodu
prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ a Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza
č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych sluţieb v meste Prievidza.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
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K bodu 6)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 127/2012 – Prevádzkový poriadok verejných ihrísk
predloţila Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŢP.
Mesto Prievidza doteraz nemalo schválenú ţiadnu legislatívnu normu, ktorou by boli
usmernené podmienky prevádzky verejných ihrísk a povinnosti mesta ako prevádzkovateľa
a návštevníkov ako uţívateľov ihrísk.
Akceptované pripomienky z komisií a MsR sú zapracované v schválenom uznesení.
MsZ uznesením č. 207/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza č.
127/2012 – Prevádzkový poriadok verejných ihrísk s pripomienkami: v úvodnom texte VZN
sa na koniec textu dopĺňa text: „a STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk“, v § 3
ods. 2 písm. b) sa nahrádza text „raz mesačne“ textom „raz za tri mesiace“, v § 7 ods. 2 sa
za text „Právnickej osobe“ dopĺňa text „a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie“.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
K bodu 7)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza
č. 19/93 o verejných aukciách predloţil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
V období platnosti VZN č. 19/93 o verejných aukciách došlo k viacerým zmenám
v legislatíve, najmä k prijatiu zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných draţbách s účinnosťou
od 01.03.2003 a viacnásobnému novelizovaniu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Tie
upravili spôsob prevodu vlastníctva majetku mesta draţbou tak podrobne, ţe nie je potrebné
samostatné VZN na úpravu tohto spôsobu prevodu vlastníckeho práva.
V januári 2012 bola dôvodová správa k zrušeniu predmetného VZN č. 19/93 predmetom
rokovania komisií pri MsZ v Prievidzi, následne bolo 14.02. 2012 prijaté uznesenie MsR,
ktoré odporučilo MsZ zrušiť predmetné VZN a dňa 28.02.2012 prijaté uznesenie MsZ č.
35/12 , ktorým sa vyslovil súhlas s jeho zrušením. Z dôvodu, ţe všeobecne záväzné
nariadenie môţe byť z procesného hľadiska zrušené len formou nariadenia, právna
kancelária mesta pripravila návrh predmetného nariadenia, ktorý je zverejnený jeho
vyvesením na úradnej tabuli mesta a zverejnený na internetovej stránke mesta od
06.08.2012 do 21.08.2012.
MsZ uznesením č. 208/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uzn. MsZ č. 35/12 zo dňa
28. 2. 2012 a schválilo VZN mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta
Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 8)
Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov,
funkcionárov a Ceny fair play „o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná Nitra predloţila
v zastúpení predsedu komisie športu pri MsZ v Prievidzi Ing. Branislava Bucáka poslankyňa
MsZ - Helena Dadíková.
Helena Dadíková uviedla, ţe od roku 1961 sa v regióne koná podujatie „Vyhlasovanie
najúspešnejších športovcov ....“
Predkladaný materiál je výsledkom skúseností a dohôd jednotlivých zainteresovaných a jeho
cieľom je zabezpečiť štandardným spôsobom podujatie širšieho rozsahu, do ktorého
zasahuje viacej subjektov ako spoluorganizátori. Schválením takého dokumentu sa vytvoria
predpoklady pre uzatvorenie zmluvného vzťahu mesta a Olympijského klubu a presne sa
zadefinujú podmienky, za ktorých bude mesto Prievidza participovať na vyhlásení
najúspešnejších športovcov a športových kolektívov vrátane jubilujúcich v jednotlivých
rokoch. Materiál vypracoval Olympijský klub a je predmetom schvaľovania aj iných miest
v regióne ako Bojnice, Handlová, Nováky. MUDr. Jaroslav Cigaňák navrhol zmenu názvu
ocenenia tak, aby sa v názve ocenenia zmenilo spojenie región hornej Nitry na okres
Prievidza. Primátorka mesta uviedla, ţe mesto Prievidza nie je jediný vyhlasovateľ tohto
ocenenia, zmenu názvu by museli odsúhlasiť všetci vyhlasovatelia. Poslankyňa PaedDr. E.
Porubcová aj Bc. Roman Hlaváč podporili návrh na zmenu názvu ocenenia. Po rozprave
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k predloţenému materiálu primátorka mesta uviedla, ţe mesto Prievidza osloví ostatných
partnerov projektu na zmenu názvu a tento bod bude opätovne predloţený na rokovanie
MsZ.
K bodu 9)
Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA,
spol. s r.o., Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1 – 6/2012
predloţil Bc. Miroslav Procháska, konateľ spoločnosti.
Materiál bol prerokovaný v príslušných komisiách MsZ, pričom pripomienky k materiálu
vznesené neboli.
Informáciu zobralo MsZ na vedomie uznesením č. 209/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie. 26 poslancov za, 2 sa zdrţali.
K bodu 10)
Informatívnu správu o činnosti spoločnosti SMMP, s. r. o., o plnení Zmluvy o výkone
správy hnuteľného a nehnuteľného majetku a Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva
v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov za 1. polrok 2012 predloţil Ján
Dobrovodský, konateľ spoločnosti.
Nárast v niektorých nákladových poloţkách a celkových nákladoch za I. polrok 2012 je
v dôsledku rozšírenia prevádzkových činností o údrţbu a opravu miestnych komunikácií,
ktoré spoločnosť vykonáva od marca 2012.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 210/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 11)
Informatívnu správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za 1. polrok 2012
predloţil Ján Dobrovodský, konateľ spoločnosti.
Spoločnosť má v zmysle komisionárskej zmluvy zo dňa 22. 5. 2006 v správe hnuteľný
a nehnuteľný majetok mesta, pričom celkový stav hnut. majetku k 30. 6. 2012 je 3 296 €
a nehnuteľný majetok je vo výške 419 089,83 €. Okrem majetku, ktorý ma spoločnosť
v správe vlastní spoločnosť vlastný majetok vo výške 8 915 432,21 € (budova, kanalizácia,
cestná komunikácia, pozemky atď.)
Hospodárky výsledok spoločnosti za I. polrok 2012 je strata – 207 716 €. Zostatok úveru
k 30.6.2012 je vo výške 3 042 542,91 €.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 211/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 12)
Ţiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., o zvýšenie základného imania spoločnosti
jediným spoločníkom mestom Prievidza predloţil Ján Dobrovodský, konateľ spoločnosti.
Dôvodom poţiadavky je zabezpečenie finančnej stability spoločnosti a schopnosti uhrádzať
svoje záväzky.
MsZ uznesením č. 212/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zvýšenie základného
imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 84 562,00 € na sumu
241 201,00 € s tým, ţe záväzok na nový peňaţný vklad preberá jediný spoločník mesto
Prievidza.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 13)
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1. – 6./2012 predloţil Ján Dobrovodský,
konateľ spoločnosti SMMP, s. r. o.
V prvom polroku 2012 bolo pridelených 25 bytov, z toho na Ciglianskej ceste č. I 2642 a
2668
17 bytov a na Ciglianskej ceste 9A bolo pridelených 8 jednoizbových pavlačových
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bytov. V súčasnosti eviduje SMMP, s. r. o., 435 ţiadostí o pridelenie bytu. Na Ciglianskej
ceste sú stále k dispozícii voľné byty, avšak o tieto byty mnohí ţiadatelia nemajú záujem.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 213/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 14)
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok
2012 predloţila Mgr. Petra Štefániková, riaditeľka KaSS v Prievidzi.
Výnosy boli plnené na 39,9 %, náklady boli čerpané na 44,41 %. Prevádzkové dotácie
z mesta boli čerpané na 49,41 %. K I. polroku je hospodársky výsledok kladný – prebytok vo
výške 1 304 €.
Poslankyňa MsZ PaedDr. Eleonóra Porubcová vyzvala riaditeľov a konateľov mestských
spoločností, aby neprekračovali schválený resp. plánovaný rozpočet počas roka, aby činnosti
vykonávali v medziach schváleného rozpočtu.
K výsledkom hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2012 prijalo MsZ uzn. č. 214/12,
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 15)
Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok
2012 predloţila Mgr. Petra Štefániková, riaditeľka KaSS v Prievidzi.
Mgr. Petra Štefaniková uviedla, ţe nakoľko KaSS nemalo dostatočne pokryté financovanie
niektorých nákladových poloţiek, ktoré sa realizovali v I. polroku, ţiadajú o zmenu rozpočtu
a to takto:
350 € na realizáciu MDŢ pre seniorov, 100 € na realizáciu výstavy pri príleţitosti 60. výročia
sídliska Píly, ďalej v sume 35 450, € dofinancovanie Prievidzských mestských dní, ozvučenie
veľkoplošnej produkcie vysielania z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji dofinancovanie
straty z roku 2011, prevádzky kina Baník, Silvester 2012 a uvítanie Nového roka.
MsZ uznesením č. 251/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo I. zmenu rozpočtu
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 vo výške: príjmy 554 186 €,
v tom prevádzkové dotácie 295 125,00 €, výdavky 554 186,00 €. Predmetným uznesením
MsZ určilo v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov pre Kultúrne a spoločenské stredisko
v Prievidzi záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2012 po I. zmene rozpočtu Kultúrneho
a spoločenského strediska v Prievidzi: limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy 195 248 €,
výdavky na reprezentačné 265 €, príspevok na prevádzku od zriaďovateľa 295 125 € .
Hlasovanie: 19 poslancov za, 5 sa zdrţali.
K bodu 16)
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 30. 6. 2012 predloţil Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.
Výsledok rozpočtového hospodárenia ZpS Prievidza k 30. 6. 2012 bol prebytok vo výške
104 742,88 €. Nedočerpané finančné prostriedky boli pouţité na vyfinancovanie mzdových
nákladov za mesiac 6/2012 a vyplatené v mesiaci júl 2012. Nakoľko dotácia z MPSVaR pre
rok 2012 ešte v mesiaci máj nebola poukázaná na účet zariadenia, mesto poskytlo
zariadeniu dotáciu vo výške 50 tis. €. Následne 4.6.2012 bola dotácia z ministerstva
poukázaná a následne zariadenie vrátilo do rozpočtu mesta poskytnutú čiastku.
Ing. Branislav Magdolen ďalej dodal, ţe v 1. polroku zariadenie vykonávalo len nutné
opravy.
MUDr. Jaroslav Cigaňák poţiadal riaditeľa, aby sa zariadenie zaoberalo vznikom hospicu.
Ing. B. Magdolen uviedol, ţe od 1.3. tohto roku prijímajú do zariadenia len klientov so
stupňom 4 aţ 6. Mgr. Vlasta Miklasová dodala, ţe mesto predovšetkým potrebuje rozšíriť
zariadenie opatrovateľskej sluţby.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 216/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
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K bodu 20)
„Diskusia pre obyvateľov“
V rámci diskusie pre obyvateľov vystúpil ako prvý obyvateľ z VO č. II – sídlisko Píly,
ktorý ţiadal o zachovanie detského ihriska na Ul. A. H. Gavloviča.
Konštatoval, ţe ihrisko vzniklo z iniciatívy obyvateľov bývajúcich v tejto lokalite, starajú sa oň,
udrţiavajú ho. Ďalej uviedol, ţe proti zachovaniu tohto ihriska je obyvateľka blízkeho
bytového domu, ktorá napísala na mesto písomnú ţiadosť o zrušenie ihriska. Z MsÚ
následne bola doručená odpoveď s tým, ţe predmetné ihrisko nespĺňa poţadované kritériá
a bude zrušené.
Proti zrušeniu ihriska je mnoho obyvateľov, čo potvrdili aj petíciou. Obyvateľ poţiadal
vedenie mesta a kompetentných zamestnancov, aby našli spôsob na zachovanie tohto
ihriska.
Primátorka mesta uviedla, ţe kaţdé ihrisko, ktoré zostane zachované, musí spĺňať
bezpečnostné normy. Poslanci VVO č. 2 sa budú touto témou zaoberať na svojom
najbliţšom zasadaní. Helena Dadíková pozvala pána na zasadnutie výboru volebného
obvodu s tým, ţe hovorila aj o moţnosti prenájmu tohto ihriska spoločenstvu.
Ďalej v diskusii vystúpil pán Vladimír Marko z Veľkej Lehôtky. Pýtal sa, prečo MsZ
neschválilo umoţnenie prístupu k záhradným chatkám. Ľubica Burešová, referentka právnej
kancelárie, pripomenula, ţe ţiadosť nepodporil ani architekt mesta a ani VVO č. 5. Juraj
Ohradzanský, poslanec VO č. 5, dodal, ţe výbor nemôţe súhlasiť s prístupom cez
pozemok, kde sa nachádza ihrisko, stromy, lavičky. Prístup majú vlastníci záhradiek
z druhej strany.
Pán Milan Beliansky, klient ZpS Prievidza, poďakoval v mene všetkých klientov zariadenia,
vedeniu mesta za rozhodnutie nezvýšiť poplatky za sluţby v zariadení a teda za prijatie
Doplnku č. 2 k VZN VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych sluţieb
v meste Prievidza.

K bodu 17)
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2012 predloţil
Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.
Návrh je predloţený z dôvodu úpravy dotácií zo Štátneho rozpočtu a zosúladenia
s rozpočtom mesta Prievidza. Celková bilancia rozpočtu po I. zmene je na strane príjmov
a výdavkov vo výške 1 755 256 €.
MsZ uznesením č. 217/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo I. zmenu rozpočtu
Zariadenia pre seniorov Prievidza pre na 2012.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 18)
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovaciu správu programového
rozpočtu za obdobie 1 – 6/2012 predloţila Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného
oddelenia.
Ing. Zuzana Homolová uviedla, ţe v prvom polroku mesto hospodárilo v zmysle schváleného
rozpočtu, na strane príjmov a výdavkov v rovnakej výške 26 744 242 €.
K 30. 6. 2012 bolo plnenie celkových príjmov – 46,7 % a čerpanie celkových výdavkov 39,4 %.
Ing. Zuzana Homolová informovala o výpadku príjmov z podielových daní, taktieţ sa
nenaplnili očakávané príjmy z predaja majetku.
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K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č . 218/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 19)
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 predloţila
Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia.
K II. zmene rozpočtu mesto pristupuje predovšetkým na základe skutočností: skutočný
príjem a vývoj podielovej dane za I. polrok 2012 bol vo výške 46,7 % a nezodpovedá
zverejnenej prognóze MF SR. Zniţuje sa objem daňových príjmov, príjmov z poplatkov za
komunálny odpad, príjem z dane za ubytovanie. Do rozpočtu sa zaraďuje dofinancovanie
prevádzky zimného štadióna, zvyšujú sa výdavky na údrţbu miestnych komunikácií, verejnú
zeleň, zaraďuje sa umiestnenie a prevádzka mobilnej ľadovej plochy, nová elektrická
prípojka na Námestí slobody a iné.
Ing. Martin Drozd sa pýtal na zníţenie výdavkov v kapitole odpadového hospodárstva.
Ing. Zuzana Homolová uviedla, ţe nakoľko sa zníţili príjmy z poplatkov za komunálny odpad,
dochádza aj k zníţeniu v programe odpadové hospodárstvo.
MsZ uzn. č. 219/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo II. zmenu programového
rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 s pripomienkou finančné prostriedky vo výške
37 500,00 € sa presúvajú v rámci Programu č. 10 Šport, Podprogram č. 7 Športová hala
z transferu pre UNIPU, s. r. o., na transfer pre City Arénu, s. r. o..Príjmová a výdavková časť
rozpočtu aj výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške 922 004 €.
Hlasovanie: 18 poslancov za, 3 proti, 3 sa zdrţali.
K bodu 21)
„Rôzne“
21.1)
O výsledku kontroly dotácií poskytnutých z rozpočtu miest a obcí pre právnické a fyzické
osoby v meste Prievidza a v spoločnosti UNIPA, spol. s r. o., Prievidza, vykonanej NKÚ SR
za obdobie rokov 2009, 2010 a 2011 informovala Ing. Zuzana Homolová, vedúca
finančného oddelenia.
Kontrola bola vykonaná v dňoch od 21. 3. 2012 do 23. 7. 2012. Účelom kontroly bolo preveriť
dodrţiavanie zmluvných podmienok na poskytnutie prostriedkov z rozpočtu miest a obcí,
resp. rozpočtu VÚC pre právnické a fyzické osoby so zameraním na hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť vynaloţených zdrojov. Kontrolou boli zistené rozpory so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako aj rozpor s VZN mesta Prievidza
č. 107/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Mesto Prievidza ako aj spoločnosť
UNIPA, s. r. o., prijali opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, ktoré sú
uvedené v Protokole o výsledku kontroly dotácií poskytnutých z rozpočtu miest a obcí.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 220/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdrţal.
21.2)
Ing. Lýdia Ondrejková, vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu, informovala o proteste
prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza proti VZN mesta Prievidza č. 54/2000
o pouţívaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1 a
Doplnku č. 2.
Ak MsZ protestu vyhovie, je povinné najneskôr do 90 dní od doručenia protestu nezákonné
VZN zrušiť, prípadne nahradiť ho novým, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými VZN.
V proteste prokurátora sa uvádza, ţe nariadenie je v rozpore s § 2 ods. 1 a § 48 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch a § 4 ods. 3 písm.n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení. Ing. Lýdia Ondrejková dodala, ţe mestská rada uloţila právnej
kancelárii v spolupráci s mestskou políciou vypracovať nové VZN.
MsZ uzn. č. 221/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyhovelo protestu prokurátora Okresnej
prokuratúry Prievidza proti VZN mesta Prievidza č. 54/2000 o pouţívaní zábavnej
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pyrotechniky na území mesta Prievidza schváleného uznesením MsZ v Prievidzi č. 167/00
dňa 26. 10. 2000 v znení Doplnku č. 1 schváleného uznesením MsZ v Prievidzi č. 114/02
dňa 25. 06. 2002 a Doplnku č. 2 schváleného uznesením MsZ v Prievidzi č. 410/03 dňa 25.
11. 2003 a MsZ uloţilo prednostovi MsÚ pripraviť návrh VZN na zrušenie VZN č. 54/2000.
Hlasovanie: 19 poslancov za.
21.3)
Mgr. Ivan Benca, referent pre strategický rozvoj mesta, informoval o pripravovanom projekte
s názvom: „Rekonštrukcia Základnej školy na Malonecpalskej ulici na energeticky úsporný
vzdelávací komplex – I. etapa“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov.
Cieľom projektu je rekonštrukcia pavilónov C,D Základnej školy na Malonecpalskej ulici
v Prievidzi. Projekt rieši ich nevyhovujúci technicky stav, ktorý je výsledkom dlhodobého
nedostatku investícií. Navrhnuté úpravy – výmena výplní otvorov obvodového plášťa za nové
rovnakých rozmerov výrazne vylepšia daný stav. Realizácia aktivít projektu je predpokladom
pre dosiahnutie zníţenia energetickej náročnosti objektu (cca o 25%), pre dosiahnutie
kvalitného vzdelávacieho procesu, pre rozšírenie a zvýšenie úrovne poskytovaných sluţieb
a zníţenie dopadov na ţivotné prostredie. Poţadovaná dotácia je z fondu ENEL „Energia pre
krajinu“.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe do tohto projektu sa môţu zapojiť len dve
základné školy v meste a to ZŠ na Ul. energetikov a ZŠ na Malonecpalskej ulici. ZS
energetikov je technicky v lepšom stave, preto bola vybratá ZŠ na Malonecpalskej ulici.
Pozemky pod touto školou nie sú vysporiadané a z tohto dôvodu nemoţno ţiadať o dotácie
z fondov EÚ.
MsZ uznesením č. 222/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: „Rekonštrukcia Základnej školy na Malonecpalskej ulici na energeticky úsporný
vzdelávací komplex – I. etapa“ a kofinancovanie projektu vo výške 36 750,00 € t.j. 60%
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 21 poslancov za, 3 sa zdrţali.
Mgr. Ivan Benca ďalej predloţil informáciu o pripravovanom projekte s názvom
„Rekonštrukcia Základnej školy na Malonecpalskej ulici na energeticky úsporný vzdelávací
komplex – II. etapa“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov.
Cieľom projektu je rekonštrukcia
spojovacieho pavilónu E Základnej
školy na
Malonecpalskej ulici v Prievidzi. Projekt rieši jeho nevyhovujúci technicky stav, ktorý je
výsledkom dlhodobého nedostatku investícií.
Navrhnuté úpravy – výmena výplní otvorov obvodového plášťa za nové rovnakých rozmerov
výrazne vylepšia daný stav.
Realizácia aktivít projektu je predpokladom pre dosiahnutie zníţenia energetickej náročnosti
objektu (cca o 25%), pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu, pre rozšírenie
a zvýšenie úrovne poskytovaných sluţieb a zníţenie dopadov na ţivotné prostredie.
Termín moţnej realizácie projektového zámeru: 16.10.2012 – 31.05.2013.
MsZ uznesením č. 223/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloţenie projektu
s názvom: „Rekonštrukcia Základnej školy na Malonecpalskej ulici na energeticky úsporný
vzdelávací komplex – II. etapa“, kofinancovanie projektu vo výške 21 570,00 € t.j. 68%
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 proti, 2 sa zdrţali.
21.4)
Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana, informovala, ţe ZŠ
na Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza bola úspešná v projekte ESF „profesijný a kariérový rast
pedagogických zamestnancov“ Základná škola je povinná zabezpečiť v zmysle úspešného
projektu ESF pre poskytovateľa finančných prostriedkov z EÚ – OP Vzdelávanie –
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava, v zastúpení PaedDr. Ivanom
Pavlovom, PhD. nájom t. j. nebytových priestorov, učebne na 1. poschodí v rozsahu výmery
105 m2 v objekte Základnej školy, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza pre účely vzdelávania
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pedagógov odo dňa 01. 09. 2012 do 30. 12. 2014. Zámer bol v súlade s uznesením MsR
č. 282/12 zo dňa 10. 7. 2012 zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 19. 7. 2012.
MsZ uznesením č. 224/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Metodickopedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava, v zastúpení PaedDr. Ivanom Pavlovom,
PhD. nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytových priestorov v rozsahu výmery 105
m2, t. j. učebňu na 1. poschodí v objekte Základnej školy na Ul. P. J. Šafárika 3, vedenej
v KN Správy katastra Prievidza na LV č. 8486 na parcele č. 5036/8 so súpisným číslom
30900 na účel kontinuálneho vzdelávania pedagógov, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 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 okrem iného
aj utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov obce,
utvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej
kultúry a športu, za podmienok – nájmu na dobu určitú, od 01. 09. 2012 do 30. 12. 2014,
zálohových platieb 2,00 € na hodinu za energie.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
21.5)
Majetkoprávne veci predloţila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
K ţiadosti Vladimíra Švejdu SPEKTRUM, prevádzka Ul. stavbárov č. 17, Prievidza, o kúpu
časti nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 2569/1, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere pribliţne 900 m2, s vyuţitím ako parkovisko pre účely parkovania
zákazníkov pred potravinami vo vlastníctve ţiadateľa, prijalo MsZ uzn. č. 225/12, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov proti, 2 sa zdrţali.
Ţiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava o prehodnotenie uznesenia MsZ
č. 134/12 zo dňa 29.5.2012 a upustenie od poplatku za zriadenie vecného bremena
s právom uloţenia inţinierskych sietí – zemného telefónneho kábla a zemných telefónnych
prípojok na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 1494 na Ul. Ľ. Podjavorinskej, parc.č. 1644
na Ulici A.T.Sitnianskeho, parc.č. 1683 na Ul. S.H.Vajanského a parc.č. 1596 na Východnej
ulici v Prievidzi, prijalo MsZ uzn. č. 226/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 27 poslancov proti.
K ţiadosti spoločnosti BAUTECH, s. r. o., so sídlom v Novákoch, Ul. Šoltésovej č. 227,
o prehodnotenie podmienky vybudovať chodník, ktorý fyzicky oddelí parkovisko a jestvujúcu
cestu v zmysle uznesenia MsZ č. 130/12 zo dňa 29.5.2012, prijalo MsZ uzn. č. 227/12, ktoré
tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K ţiadosti spoločnosti SLOV TAIN, s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom
cesty, trvalého parkovania motorových vozidiel a právom vstupu za účelom údrţby a obsluhy
objektu súp. č. 2724, ako aj s povinnosťou mesta Prievidza strpieť nakladaciu rampu a
vstup do garáţe, a to všetko na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 1944/4, parc.č. 1944/5,
parc.č. 1944/8, parc.č. 1944/21 a parc.č. 1944/22, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza,
v rozsahu 8 m od objektu súp. č. 2724 cez parc.č. 1944/21 a parc. 1944/22, pričom ako
protihodnotu za zriadenie vecného bremena SLOV TAIN, s.r.o., Prievidza vybuduje na
vlastné náklady parkovisko na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza parc.č. 1944/21,
parc.č. 1944/22 a parc.č. 1944/23 s prístupom cez pozemky parc.č. 1944/1 a parc.č. 1944/2
a tieţ protihodnotou bude na náklady SLOV TAINU, s.r.o., uţ vybudovaná príjazdová
komunikácia na pozemku parc.č. 1944/8, ktorú vyuţíva mesto Prievidza; prijalo MsZ uzn. č.
228/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 27 poslancov proti, 1 sa zdrţal.
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K ţiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Prievidza – mesto, Mariánska ul. č. 573/4,
Prievidza o kúpu stavby kaplnky a pozemkov na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi na účel
zabezpečenia starostlivosti a vybudovania prípojky elektrickej energie; prijalo MsZ uzn.
č. 229/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 proti.
K ţiadosti Richarda Vardţíka, trvalý pobyt Prievidza, Koceľová ul. č. 195/6, o kúpu časti
pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parcely č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
pribliţne 363 m2, na účel výstavby skladových alebo výrobných priestorov, prijalo MsZ uzn. č.
230/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
Právna kancelária vypracovala návrh na uzavretie zmluvy o odstúpení od zmluvy a o
vyporiadaní práv z Kúpnej zmluvy č. 36/07 v znení Dodatkov č.1 a č.2 uzatvorenej s Ing.
Karlom Čukom s tým, ţe vlastníctvo k pozemkom parcela č. 3256/98 a parcela č. 3256/99,
spolu s výmerou 815 m² prejde na mesto Prievidza, a ţe kúpna cena 74 952,47 € zvýšená
o úrokovú sadzbu 4,00 % p.a. (7 620,17 €), t.j. spolu vo výške 82 572,64 € bude Ing. Karlovi
Čukovi vrátená tak, ako bola zaplatená, t.j. mesačnými splátkami v období 5. rokov podľa
splátkového kalendára, počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zápise vlastníckeho
práva k vráteným nehnuteľnostiam na mesto Prievidza.
PaedDr. Eleonóra Porubcová sa pýtala na dôvod odkúpenia tohto pozemku do majetku
mesta. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe mesto musí v tejto lokalite (ponad OD
Rozvoj) doriešiť dopravnú situáciu, časť z tohto pozemku bude slúţiť ako cesta. PaedDr. E.
Porubcová dodala, ţe v tejto časti je potrebné vybudovať aj odstavné plochy pre autá.
MsZ uznesením č. 231/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzavretie zmluvy
o odstúpení od zmluvy a o vyporiadaní práv z Kúpnej zmluvy č. 36/07 v znení Dodatkov č.1
a č.2 s tým, ţe vlastníctvo k pozemkom parcela č. 3256/98 a parcela č. 3256/99, spolu s
výmerou 815 m² prejde na mesto Prievidza, a ţe kúpna cena 74 952,47 € zvýšená o úrokovú
sadzbu 4,00 % p.a. (7 620,17 €), t.j. spolu vo výške 82 572,64 € bude Ing. Karlovi Čukovi
vrátená tak, ako bola zaplatená, t.j. mesačnými splátkami v období 5. rokov podľa
splátkového kalendára, počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zápise vlastníckeho
práva k vráteným nehnuteľnostiam na mesto Prievidza; zaradenie finančných prostriedkov
na vrátenie kúpnej ceny zvýšenej o úroky 4,00 % p.a., spolu vo výške 82 572,64 € do
rozpočtu mesta takto: na rok 2012 vo výške 2 993,94 € (2 splátky), na rok 2013 vo výške
17 613,84 € (12 splátok), na rok 2014 vo výške 17 014,20 € (12 splátok), na rok 2015 vo
výške 16 414,58 € (12 splátok), na rok 2016 vo výške 15 814,97 € (12 splátok) a na rok
2017 vo výške 12 721,10 € (10 splátok); majetkovoprávne vyporiadanie obsluţnej
komunikácie s celou parcelou 3249/2, resp. časťou prislúchajúcou pod komunikáciu.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
Ľubica Burešová informovala o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa
25.06.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú.
Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: pozemok parcela č.
1072, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 450 m2, pozemok parcela č. 1073, ostatné
plochy s výmerou 1 083 m2, budova, súpisné číslo 20036, na pozemku parcela č. 1072,
popis stavby – zariadenie núdzového bývania (na LV č. 1 ako dom techniky). V stanovenom
termíne, t. j. do 16.08.2012 do 12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné návrhy, t. j. súťaţ
bola neúspešná.
MsZ uznesením č. 232/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer predať predmetné
nehnuteľnosti formou opakovanej obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: účel vyuţitia:
zmiešané územie s prevaţne mestskou štruktúrou - postupná funkčná prestavba IBV
na polyfunkčné územie s prevahou vybavenosti, sluţieb, obchodu a administratívy, vrátane
funkcie bývania; kúpna cena: minimálne vo výške 127 312,00 €; termín úhrady kúpnej ceny:
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do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdrţal.
MsZ uznesením č. 233/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 4807/1, ostatné plochy s výmerou 121 m² odčlenený
Geometrickým plánom č. 177/2012 z celkovej parcely č. 4807/1 (276 m²) za cenu 20,00
€/m2, pre Ing. Vlastimila Machu a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, s podmienkou
realizácie priehľadného oplotenia, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pretoţe medzi
základné úlohy mesta patrí podľa § 4 odst. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného aj zabezpečovanie verejnoprospešných
sluţieb – správa a údrţba verejnej zelene, ktorú namiesto mesta vykonávajú kupujúci.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
MsZ uznesením č. 234/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 4807/7, ostatné plochy s výmerou 66 m² odčleneného
Geometrickým plánom č. 177/2012 z parcely č. 4807/1, za cenu 20,00 €/m2, pre JUDr. Evu
Kyselovú, trvalý pobyt Ţilina, Námestie Ľudovíta Fullu č. 1665/1, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, pretoţe medzi základné úlohy mesta patrí podľa § 4 odst. 3
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem
iného aj zabezpečovanie verejnoprospešných sluţieb – správa a údrţba verejnej zelene,
ktorú namiesto mesta vykonáva kupujúci.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
MsZ uznesením č. 235/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 4807/9, ostatné plochy s výmerou 37 m², odčlenený
Geometrickým plánom č. 177/2012 z parcely 4807/1 a pozemok parcela č. 4807/5,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 31 m² v celosti, za cenu 20,00 €/m2, pre Mgr. Milana
Cebáka a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Svätoplukova ulica č. 89/1, ako dôvod
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, pretoţe medzi základné úlohy mesta patrí podľa § 4 odst.
3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem
iného aj zabezpečovanie verejnoprospešných sluţieb – správa a údrţba verejnej zelene,
ktorú namiesto mesta vykonávajú kupujúci.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
K ţiadosti spoločnosti LEXEL, s.r.o., Banská Bystrica, zastupujúcej investora
Stredoslovenská energetika, a.s. – Distribúcia Ţilina, o zriadenie vecného bremena
s právom uloţenia inţinierskych sietí – NN káblovej prípojky za účelom realizácie stavby
„Prievidza – Bojnická, vyvedenie výkonu z TS Tallo“ na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č.
3796/4, parc.č. 1184/2, parc.č. 1184/53, parc.č. 3676/1, parc.č. 3670/2, parc.č. 1184/60 a
parc.č. 3671/1 na Ulici za depom a na Bojnickej ceste v Prievidzi, prijalo MsZ uzn. č. 236/12,
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie:1 poslanec za, 18 proti.
K ţiadosti Pavla Polievku, Ul. A. Stodolu č. 9/2, Prievidza o zriadenie vecného bremena
s právom uloţenia inţinierskych sietí – vodovodnej prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza
parc.č. 4809 a parc.č. 4755/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, k polyfunkčnému objektu na
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3984/43 vo vlastníctve Pavla Polievku; prijalo MsZ uzn.
č. 237/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
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K ţiadosti spoločnosti MBPP, s.r.o., Prievidza o zriadenie dočasného vecného bremena
s právom prechodu cez pozemky v k.ú. Prievidza medzi ulicami L. Stančeka a Ľ. Ondrejova
a o súhlas s vybudovaním dočasnej prístupovej komunikácie na pozemkoch v k.ú. Prievidza
medzi ulicami L. Stančeka a Ľ. Ondrejova, so záberom časti pozemku vyčleneného ako
výbeh pre psov a to za účelom prístupu k rieke Nitra počas realizácie stavby: „Malá vodná
elektráreň na rieke Nitra Prievidza“, prijalo MsZ uzn. č. 238/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 2 poslanci za, 17 proti, 2 sa zdrţali.
Ľubica Burešová predloţila dôvodovú správu k prevodu vlastníckeho práva k 89 bytovým
jednotkám a pozemkom zastavaných domom na Ul. M. Falešníka, ktoré sú vlastníctvom
mesta Prievidza, v správe SMMP, s.r.o.
Zámerom mesta Prievidza je previesť vlastnícke právo k bytovým jednotkám v bytových
domoch na Ul. M. Falešníka do súkromného vlastníctva. Bytové jednotky sa nachádzajú
v bytovom dome súp. číslo II.430 Ul. M. Falešníka 12, parc. číslo 3970 vo výmere 374
m² a v bytovom dome súp. číslo II.434 Ul. M. Falešníka 14, parc. číslo 3969 vo výmere 374
m². Bytové jednotky je moţné rozdeliť do 3 základných kategórií:
a) bytové jednotky, ktoré nie sú v súčasnej dobe predmetom nájomného vzťahu
b) bytové jednotky, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy uzavretej na dobu určitú 3 mesiace
c) bytové jednotky, ktoré sú predmetom nájomného vzťahu uzavretého na dobu neurčitú.
PaedDr. Eleonóra Porubcová vyjadrila obavu z odpredaja týchto bytov do osobného
vlastníctva. Primátorka mesta uviedla, ţe súčasní obyvatelia akceptovali toto riešenie a pre
mesto je taktieţ výhodné odpredať tieto byty do osobného vlastníctva. Mesto nemá voľné
finančné prostriedky na rekonštrukciu predmetných bytových domov. Po odpredaji bytov do
osobného vlastníctva bude vytvorený fond opráv domu.
MsZ uznesením č. 239/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo spôsob prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta dobrovoľnou draţbou podľa § 9a ods. 1 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri bytových jednotkách v počte 31 a pozemkoch
zastavaných domom, ktoré nie sú v súčasnej dobe predmetom nájomného vzťahu; zámer
mesta Prievidza predať 58 nehnuteľností v k.ú. Prievidza, 28 bytových jednotiek v bytovom
dome súp. číslo II.430 Ul. M. Falešníka 12, parc. číslo 3970 a pozemkov zastavaných
domom a 30 bytových jednotiek v bytovom dome súp. číslo II.434 Ul. M. Falešníka 14, parc.
číslo 3969 a pozemkov zastavaných domom; spôsob predaja 58 bytových jednotiek
a pozemkov zastavaných domom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy na
dobu určitú, s cieľom umoţniť zachovanie kontinuity bývania nájomcov aj po uplynutí doby,
na ktorú je nájomná zmluva uzavretá; spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
mesta dobrovoľnou draţbou pri bytových jednotkách a pozemkoch zastavaných domom, pri
ktorých nájomcovia nevyuţijú moţnosť odkúpenia podaním ţiadosti o odkúpenie spôsobom
hodným osobitného zreteľa spôsobom vyššie uvedeným.
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 proti, 3 sa zdrţali.
K ţiadosti Boţeny Junasovej, trvalý pobyt Prievidza, Koncová ul. č. 155/4, o kúpu časti
pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 3029/1, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery pribliţne 66 m2, na účel rozšírenia záhrady; prijalo MsZ uzn. č. 240/12,
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov proti.
Ľubica Burešová predloţila ţiadosť Ing. Alice Šnircovej, bytom Prievidza, Medzibrieţková ul.
č. 6, o predĺţenie práva pouţívať pozemok v k. ú. Prievidza parc. č. 2670/1 ako prístup
k svojmu rodinnému domu, a to do termínu 31. 12. 2013.
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Michal Dobiaš, poslanec MsZ a predseda VVO č. IV, poţiadal o stiahnutie predmetnej
ţiadosti z rokovania MsZ, nakoľko ohľadom tohto pozemku obdrţal výbor nové ţiadosti,
ktoré budú prerokovávať na najbliţšom zasadnutí. Následne sa vrátia aj k prerokovaniu
ţiadosti pani Ing. Alice Šnircovej.
Primátorka mesta ţiadosť Ing. Alice Šnircovej stiahla z rokovania MsZ.
K ţiadosti Ing. Dušana Gondu, Lúčna ul. 33/1, Prievidza, investora stavby „Rozšírenie
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5400/42“,
o zriadenie vecného bremena s právom umiestnenia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie na časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5400/42 vo vlastníctve mesta Prievidza
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom č. 140/2011 v prospech Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a s právom vstupu v nevyhnutnej miere na
zaťaţený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených
s údrţbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie; prijalo MsZ uzn. č. 241/12, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
Na návrh právnej kancelárie MsZ prijalo uznesenie č. 242/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
MsZ schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 237/11 zo dňa 30.8.2011 v znení uznesenia
č. 182/12 zo dňa 26.6.2012 takto: v bode II. písmeno c) sa vypúšťa pôvodný text a nahrádza
sa novým: „zámer mesta Prievidza predať pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 5399/6,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 62 m2 (odčlenený z parcely č. 5399/1
Geometrickým plánom č. 265/2010) formou obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami:
a) účel vyuţitia: výstavba obchodnej prevádzky,
b) kúpna cena: minimálne vo výške 58,27 €/m2 (Znalecký posudok č. 14/2011),
c) termín úhrady kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy,
d) iné platby: správne poplatky do katastra nehnuteľností (132,00 €) a náklady na
vypracovanie projektu rekonštrukcie námestia, parcela č. 5399/1(297,50 €).
e) iné podmienky:
a) víťaz súťaţe na vlastné náklady vybuduje parkovisko a zrealizuje prekládku
chodníka v termíne do 1 roka od účinnosti kúpnej zmluvy a len v rozsahu
pozdĺţ parcely č. 5399/6 – po roh budovy na parcele č. 5399/7 a následne túto stavbu
bezodplatne prevedie do majetku mesta;
b) víťaz súťaţe prekládku chodníka a parkovisko v uvedenom rozsahu vybuduje
v súlade so spracovaným projektom a s pouţitím rovnakého materiálu pri chodníku,
ako bol uţ v minulosti pouţitý.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
Hlasovanie: 14 poslancov za, 6 proti, 2 sa zdrţali.
K ţiadosti Kvetoslavy Matieskovej, trvalý pobyt Prievidza, Na lúčky č. 692/1, o zriadenie
vecného bremena s právom uloţenia inţinierskych sietí – vodovodnej prípojky vodomernej
šachty na pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 438/1 vo vlastníctve mesta Prievidza,
k pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 435 vo vlastníctve Kvetoslavy Matieskovej prijalo
MsZ uzn. č. 243/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
MsZ uznesením č. 244/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo ponuku Vladimíra
Zábojníka na prevod pozemkov v k.ú. Prievidza, parc.č. 4771/1 – lesný pozemok s výmerou
6 m2, parc.č. 4772/1 – lesný pozemok s výmerou 350 m2, parc.č. 4773 – TP s výmerou 747
m2, parc.č. 4774 – lesný pozemok s výmerou 676 m2, ktoré sú zapísane na LV č. 5920
v podiele 1/2 vo vlastníctve Vladimíra Zábojníka, trvale bytom Prievidza, Ul. Viničná č.
678/15 do vlastníctva mesta Prievidza zámenou za pozemok v k.ú. Veľká Lehôtka, parc.č.
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618/1 – TTP s výmerou 879 m2, ktorý je zapísaný na LV l vo vlastníctve mesta Prievidza
v celosti.
Hlasovanie: 2 poslanci za, 21 proti.
MsZ uznesením č. 245/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo kúpu pozemku v k.ú.
Prievidza pod budovou Základnej umeleckej školy v Prievidzi, ktorá je majetkom mesta,
parc.č. 1894/2 – záhrada s výmerou 1 m2 v celosti vo vlastníctve Sylvie Kacinovej, trvale
bytom Prievidza, Ul. J. Hollého č. 419/4, zapísanej na LV č. 4089 formou kúpy za cenu
podľa znaleckého posudku.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
MsZ uznesením č. 246/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo ponuku na predaj
pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve RNDr. Petra Turčana, trvale bytom Bratislava, Ul.
Silvánska č. 15 zapísaných na LV č. 5549 - parc.č. 7811/3 v celosti – s výmerou 108 m2,
parc.č. 8100/2 v celosti – s výmerou 5 515 m2, parc.č. 8105/2 v celosti - s výmerou 274 m2,
parc.č. 8109/3 v celosti – s výmerou 1 835 m2, parc.č. 8109/4 v celosti - s výmerou 215 m2,
parc.č. 8110/5 v celosti – s výmerou 848 m2 v celkovej výmere 8 795 m2.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 21 proti, 1 sa zdrţal.
Ľubica Burešová predloţila ţiadosť Vladimíra Švejdu SPEKTRUM, Ulica stavbárov č. 17,
Prievidza (v prípade neschválenia ţiadosti o kúpu) o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza časť pozemku, parcela č. 2569/1 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou pribliţne
900 m2 za účelom zachovania jestvujúceho parkoviska pre obchodnú prevádzku potravín
a mimo času prevádzky pre verejnosť. Právna kancelária neodporúča nájom predmetnej
nehnuteľnosti z dôvodu, ţe parkovisko je podľa Passportu miestnych komunikácií súčasťou
miestnej komunikácie na Ulici stavbárov. PaedDr. E. Porubcová uviedla, ţe klienti potravín
nemajú kde zaparkovať, nakoľko parkovisko je obsadené inými obyvateľmi. Primátorka
mesta uviedla, ţe túto situáciu chce mesto riešiť. Mesto rokuje so ţiadateľom o moţnom
riešení tejto situácie.
MsZ uzn. č. 247/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschvaľuje nájom nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza - časť pozemku a miestnej komunikácie, parcela č. 2569/1 (zastavané plochy
a nádvoria) s výmerou pribliţne 900 m2, pre Vladimíra Švejdu Spektrum, Ulica stavbárov
17, Prievidza, za účelom zachovania jestvujúceho parkoviska pre obchodnú prevádzku
potravín a mimo času prevádzky pre verejnosť.
Hlasovanie: 3 poslanci za, 17 proti, 2 sa zdrţali.
MsZ uznesením č. 248/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2/1 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 8
m2, nachádzajúcej sa na Trhovej ulici, pre Margarétu Nikmonovú, Jégého ul. 875/7, Prievidza
za účelom prevádzkovania stánku na predaj vajec, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je zastavaný stavbou vo vlastníctve ţiadateľa, čo
je v súlade s bodom 4.2.3 písm. c) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody
hodné osobitného zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy „pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve ţiadateľa......“, a to za podmienok – nájomného vo výške 0,20
€/m2/deň a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
MsZ uznesením č. 249/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 5066/1 (ostatné plochy) s výmerou 10 m2,
nachádzajúcej sa medzi Šulekovou ulicou a Ulicou J. M. Hurbana, pre Margarétu
Nikmonovú, Jégého ul. 875/7, Prievidza za účelom prevádzkovania stánku na predaj vajec,
spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je
zastavaný stavbou vo vlastníctve ţiadateľa, čo je v súlade s bodom 4.2.3 písm. c) internej
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smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môţu byť
posudzované najmä nájmy „pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve ţiadateľa......“, a to
za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú
s 3-mesačnou výpovednou lehotou s podmienkou úpravy vonkajšieho vzhľadu stánku do
troch mesiacov od účinnosti zmluvy a po dohode s architektom mesta.
Hlasovanie: 23 poslancov za, 1 proti.
MsZ uznesením č. 250/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 5327/1 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou
64 m2, nachádzajúcej sa na Ceste Vl. Clementisa, pre Ľudmilu Nemčickú, Bôrová ul. 34,
Prievidza za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pred prevádzkou kaviarne na Ceste
Vl. Clementisa 229/9 so záberom pozemku počas celého roka.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 9 proti, 6 sa zdrţalo.
21.6)
Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŢP, predloţila ţiadosť Ing. Edmunda
Glevitzkého o vybudovanie komunikácie a inţinierskych sietí na Bazovej ulici v Prievidzi.
Na Bazovej ulici boli postavené rodinné domy s inţinierskymi sieťami a prístupom. Do
dnešného dňa nie je v tejto lokalite vybudované verejné osvetlenie a komunikácia. Pre danú
lokalitu mesto Prievidza obstaralo a schválilo územný plán zóny IBV Terasy, umoţnilo
majiteľom súkromných pozemkov zriadiť vecné bremená na uloţenie sietí a uţívať
pozemok definovaný pre verejnú komunikáciu (časť pozemku je v ich vlastníctve, časť
pozemku je mestská). Na danú komunikáciu majú vlastníci spracovanú projektovú
dokumnetáciu. Mgr. Edia Mrázová dodala,ţe v súčasnosti mesto nedisponuje dostatočnými
zdrojmi na realizáciu miestnych komunikácií.
Primátorka mesta dala slovo Ing. Edmundovi Glevitzkému, ktorý hovoril o zlom prístupe na
Bazovú ulicu. Podľa jeho slov sa v zimnom období k rodinným domom nedostatne ani
záchranná sluţba ani hasiči. Predloţil návrh, aby mesto spolufinancovalo vybudovanie cesty
vo výške 30 %, pričom vlastníci pozemkov by zafinancovali náklady vo výške zvyšných 70
%. Z 8-ich zainteresovaných vlastníkov sú šiesti ochotní pristúpiť na spolufinancovanie.
Pokiaľ by mesto ţiadosti vyhovelo, relizácia by bola v roku 2013. Ing. E. Gelvitzký dodal, ţe
Ing. arch. Milan Chmura z odboru ÚP, SP, výstavby a ŢP ich upozornil, ţe treba pripraviť
novú projektovú dokumentáciu, nakoľko nebola v poriadku.
Primátorka mesta uviedla, ţe ide o novú situáciu, nakoľko v pôvodnej ţiadosti nebolo
uvedené, ţe majitelia pozemkov majú záujem sa podieľať na vybudovaní komunikácie.
Mesto musí túto ţiadosť posúdiť z finančného hľadiska. Vlastníci musia predloţiť novú
aktuálnu ţiadosť o spolufinancovanie cesty, následne sa v danej veci bude rokovať.
Primátorka mesta stiahla pôvodnú ţiadosť z rokovania MsZ.
21.7)
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, predloţila ţiadosť Rady školy pri ZŠ na
Mariánskej ulici v Prievidzi na zmenu zástupcu zriaďovateľa v rade školy a to Juraja
Ohradzanského z dôvodu jeho neúčasti na zasadnutiach. Juraj Ohradzanský súhlasil
s ukončením členstva v rade školy. Primátorka mesta zároveň predloţila návrh mestskej
rady aby, do Rady školy pri ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi bol za mesto Prievidza
delegovaný poslanec MsZ v Prievidzi - MUDr. Dušan Magdin.
MsZ uznesením č. 251/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ
č. 371/10 zo dňa 21. 12. 2010 v časti III. písm. b) ZŠ, Mariánska ul., Prievidza sa vypúšťa
„Juraj Ohradzanský“, a delegovanie MUDr. Dušana Magdina ako zástupcu mesta do Rady
školy – ZŠ, Mariánska ul., Prievidza.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
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21.8)
MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru
Mgr. Aleny Laufovej, ktorá vykonávala zapisovateľku Mestskej školskej rady a zapisovateľku
komisie mládeţe a voľnočasových aktivít, predloţil návrh na zmeny zapisovateliek.
Za zapisovateľky sú navrhnuté zamestnankyne odboru školstva a starostlivosti o občana.
MsZ uznesením č. 252/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odvolalo Mgr. Alenu Laufovú
z funkcie zapisovateľky Mestskej školskej rady v Prievidzi a zvolilo Mgr. Beatu Révayovú za
zapisovateľku Mestskej školskej rady v Prievidzi.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
MsZ uznesením č. 253/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odvolalo Mgr. Alenu Laufovú
z funkcie zapisovateľky Komisie mládeţe a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi a zvolilo
Ing. Beátu Jelačičovú za zapisovateľku Komisie mládeţe a voľnočasových aktivít pri MsZ
v Prievidzi.
Hlasovanie: 21 poslancov za.
K bodu 22)
„Interpelácie poslancov “
PaedDr. Eleonóra Porubcová poţiadala o písomnú odpoveď vo veci rekonštrukcie
cestnej komunikácie na Ul. Vl. Clementisa v Prievidzi.
Na interpeláciu reagoval zástupca primátorky mesta. Na opravu cesty Ul. Vl. Clementisa bolo
ukončené verejné obstarávanie a akcia je v štádiu doriešenia zmluvných vzťahov. Vo veci
opravy časti predmetnej komunikácie sa rokovalo aj so spoločnosťou McDonald´s, s. r. o.,
ktorá mala zabezpečiť vybudovanie časti komunikácie na Ul. olympionikov. V prípade, ak
k dohode nedôjde, celá oprava bude hradená z rozpočtu mesta. V tomto období bude
vykonaná aj oprava komunikácie na Nábr. A. Kmeťa.
MUDr. Jaroslav Cigaňák poţiadal o zaradenie rekonštrukcie cesty na Svätoplukovej ulici do
rozpočtu mesta. Ďalej dodal, ţe mesto by v tejto veci mohlo osloviť aj Hornonitrianske bane
Prievidza. Primátorka mesta uviedla, ţe v danej veci bude mesto rokovať s baňami.

K bodu 23)
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh
mestského zastupiteľstva a vyhlásila zasadnutie za ukončené.
Pripomienky overovateľov zápisnice:
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 28. 8. 2012
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Marcel Dobrovodský
overovateľ I.

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

.............................................
MUDr. Marián Jakubis, MPH
overovateľ II.

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ
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