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Zoznam uznesení 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 22. 4. 2014 

  od 175 do 192 
 
 

175. Návrh VZN mesta Prievidza č. 151/2014 o výkone taxi služby na území mesta Prievidza 
176. Návrh VZN mesta Prievidza č. 155/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
177.  Návrh VZN mesta Prievidza č. 154/2014 o zrušení Školskej jedálne pri Materskej škole 

Ul. Š. Závodníka č. 488/18, Prievidza 
178. Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. Š. Závodníka 488/18,  

Prievidza  
179. Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 38 – Kritériá na poskytovanie opakovaného 

finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 
180. Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 58 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

v Prievidzi a ďalších fyzických osôb 
181. Správa spol. TSMPD, s. r. o., o plnení komisionárskych  a nájomných zmlúv s mestom 

Prievidza za obdobie 1-12/2013 
182. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2013 
183. Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia 

rozpočtu k 31. 12. 2013 
184. Návrh I. zmeny rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2014 
185. Správa o výkone činnosti spoločnosti POH, a. s., za rok 2013 
186. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2013 
187. Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2013 a Hodnotiaca správu o plnení 

programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2013 
188. Návrh I. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 
189. Návrh Internej smernice č. 77 – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach 

samosprávy mesta Prievidza 
190. Návrh VZN mesta Prievidza č. 152/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 123/2011 

o verejných kultúrnych podujatiach 
191. Zámer prenechať nehnuteľnosti v meste Prievidza – 1462 parkovacích miest do nájmu 

pre Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 
192. Návrh VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzenom území mesta Prievidza 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22. 4. 2014 
  od 175 do 192 

 
číslo: 175/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 
 Návrh VZN mesta Prievidza č. 151/2014 o výkone taxi služby na území mesta Prievidza, 
II. neodporúča primátorke mesta 
 predložiť na rokovanie MsZ v Prievidzi návrh VZN mesta Prievidza č. 151/2014 o výkone 

taxi služby na území mesta Prievidza, 
III. ukladá prednostovi MsÚ 
 pri výkone taxislužby postupovať v zmysle platnej legislatívy SR. 
 
číslo: 176/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 
 Návrh VZN mesta Prievidza č. 155/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebísk,  
II. odporúča MsZ 
 schváliť VZN mesta Prievidza č. 155/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

s pripomienkami: 
- v celom texte nahradiť pojem „správca“ pojmom „prevádzkovateľ pohrebísk“, 
- čl. 2 bod 3 vypustiť,  
- čl. 4 bod 10 doplniť o písm. j) s textom „výška pomníka od najvyššieho bodu 

hrobového miesta nesmie presiahnuť 1,40 m, výška urnového miesta nesmie 
presiahnuť 0,40 m“.   

 
číslo: 177/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 154/2014 o zrušení Školskej jedálne pri Materskej škole 
Ul. Š. Závodníka č. 488/18, Prievidza,  

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 154/2014 o zrušení Školskej jedálne pri Materskej škole 
Ul. Š. Závodníka č. 488/18, Prievidza. 

 
číslo: 178/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

a) návrh na podanie žiadosti MŠVVaŠ SR o zmenu názvu a sídla Materskej školy,Ul. Š. 
Závodníka 488/18, 971 01 Prievidza  v sieti škôl a školských zariadení SR ku 
dňu 01.06.2014, 
b) návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. Š. Závodníka 488/18, 
971 01 Prievidza zo dňa 28.08.1992, 

II.  odporúča MsZ 
a) schváliť podanie žiadosti MŠVVaŠ SR o zmenu názvu a sídla Materskej školy, Ul. Š. 
Závodníka 488/18, 971 01 Prievidza  v sieti škôl a školských zariadení SR ku 
dňu 01.06.2014, 
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b) schváliť Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. Š. Závodníka 488/18, 
97101 Prievidza zo dňa 28.08.1992. 

 
číslo: 179/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 38 – Kritériá na poskytovanie opakovaného 
finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda,  

II. odporúča MsZ 
schváliť  Doplnok č. 3 k Internej smernici č. 38 – Kritériá na poskytovanie opakovaného 
finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda. 
 

číslo: 180/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 58 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ 
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť  Doplnok č. 3 k Internej smernici č. 58 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ 
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb. 
 

číslo: 181/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

Správu spol. TSMPD, s. r. o., o plnení komisionárskych  a nájomných zmlúv s mestom 
Prievidza za obdobie 1-12/2013, 

II. odporúča MsZ 
schváliť započítanie nedočerpaných finančných prostriedkov oproti prečerpaným 
finančným prostriedkom a dofinancovanie prečerpaných finančných prostriedkov na 
údržbu verejnej zelene vo výške 67 387,37 €. 
 

číslo: 182/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi za rok 2013, 

II. odporúča MsZ  
schváliť Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského 
strediska v Prievidzi za rok 2013, 

III. odporúča MsZ 
uložiť  riaditeľke KaSS v Prievidzi 
vyrovnať stratu vo výške – 11 547,53 € z hlavnej činnosti z roku 2013 zo zisku z 
podnikateľskej činnosti za rok 2013, ktorý bol vo výške 13 024,54 €. 

 
číslo: 183/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia 
rozpočtu k 31. 12. 2013, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného 
plnenia rozpočtu k 31. 12. 2013. 
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číslo: 184/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

Návrh I. zmeny rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2014, 
II. odporúča MsZ 
 schváliť I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2014. 

 
číslo: 185/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 

Správu o výkone činnosti spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s., IČO 
47 414 570 za rok 2013, 

II. odporúča MsZ 
schváliť  zrušenie a likvidáciu spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s., 
IČO 47 414 570. 
 

číslo: 186/14 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31.12.2013  spracovanú 
mestským úradom, príspevkovou organizáciou KaSS a rozpočtovými organizáciami – 
základnými školami, ZUŠ L. Stančeka, CVČ Spektrum a Zariadením pre seniorov, 

II.   odporúča MsZ     
schváliť Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31.12.2013  
spracovanú mestským úradom, príspevkovou organizáciou KaSS a rozpočtovými 
organizáciami – základnými školami, ZUŠ L. Stančeka, CVČ Spektrum a Zariadením pre 
seniorov. 

 
číslo: 187/14 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2013 a Hodnotiacu správu o plnení 
programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2013,  

b) správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky  mesta Prievidza za rok 
2013, 

II. odporúča MsZ 
 schváliť 

a) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2013  
  

                     Výsledkom celkového hospodárenia mesta za rok 2013 bol prebytok vo výške  1 291 195 €     

                     Celkové príjmy dosiahlo mesto   vo výške               25 801 469    €  
 Celkové výdavky čerpalo  mesto vo výške               24 510 274    €  

 
                     Výsledkom rozpočtového  hospodárenia mesta za rok 2013 bol prebytok vo výške  1 490 766 € 

                     v tom: 
                     Bežné príjmy                                                   22 740 366  €   
                     Bežné výdavky                                                         21 492 872  € 

 Bežný rozpočet  dosiahol prebytok  vo výške        1 247 494   €  

  
                     Kapitálové príjmy                                                         1 447 804 € 

 Kapitálové výdavky                                                      1 204 532 €         
 Kapitálový rozpočet dosiahol prebytok  vo výške    243 272 € 
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b) použitie prebytku bežného rozpočtu za rok 2013 na krytie schodku finančných operácií  vo výške               
-199 571  € 

 
c) usporiadanie finančných vzťahov mesta so štátnym rozpočtom za rok 2013  takto:  

 
- zostatky nedočerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2013 prechádzajú do použitia   
  v rozpočte mesta v roku 2014 spolu vo výške  75 356,17  € 

 - nedočerpané  účelové finančné prostriedky  a odvod z výnosov za rok 2013 sa vracajú do štátneho  
   rozpočtu   v roku 2014 spolu vo výške   21 854,49  €                                                                             

 
d) usporiadanie  zostatku  finančného prebytku mesta k 31.12. 2013  vo výške  1 193 984,50  €  takto : 

 
 -  odvod 10 %  z prebytku rozpočtu do Rezervného fondu  vo výške                               139 355,50 € 

    -  odvod do Rezervného fondu  z prebytku za komunálny odpad v roku 2013 
                         vo výške                                                                                                                           36 235,97 € 
   -  odvod do Rezervného fondu z príjmu za vyseparovaný odpad v  roku 2013 
                         od spol. TEZAS s.r.o. vo výške                                                                                        88 287,31 €  
                     -   odvod do Rezervného fondu z príjmov minulých rokov od Envipacku a.s.  

    vo výške                                                                                                                           21 087,17 €      
  -  odvod do Fondu rozvoja mesta vo výške                                                                        909  000,55 € 
 
 e)     Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza  za rok 2013  
 

 
číslo: 188/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 
 Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014, 
II. ruší 

Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené v kompetencii primátorky mesta zo dňa 19.2.2014 
v zmysle IS-06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza a zároveň sumy uvedených 
presunov rozpočtových prostriedkov v Rozpočtovom opatrení č.2 schvaľuje MsZ v rámci 
I. zmeny rozpočtu v roku 2014 

III. odporúča MsZ 
a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2014 s pripomienkami 
komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít: 
- presunúť sumu 5 000 € v Programe č. 12 Prostredie pre život, v Podprograme č. 10 
Verejné osvetlenie z položky Osvetlenie prechodov pre chodcov na novú položku 
Rozšírenie osvetlenia – Na stráňach 
 
Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške    1 467 532 € 
v tom:   bežné príjmy        467 249 € 
    kapitálové príjmy       143 649 € 
    príjmové finančné operácie      856 634 € 
 
 
Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške  1 467 532 € 

v tom:   bežné výdavky         648 000 € 
    kapitálové výdavky                 458 532 € 
    výdavkové finančné operácie                         361 000 €  
 
 
 
pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je nasledovná: 
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Príjmová časť rozpočtu           28 438 925 €   
v tom:   bežné príjmy                                                   22 269 387 € 
    kapitálové príjmy                     2 252 063 €                                                           
    príjmové finančné operácie          3 917 475 € 
 
 
Výdavková časť rozpočtu 
v tom:                                  28 438 925 €  

    bežné výdavky         21 993 894 €  
    kapitálové výdavky                     4 646 583 €  
    výdavkové finančné operácie         1 798 448 € 
 
 
b) zmeny v peňažných fondoch mesta Prievidza v roku 2014 v zmysle I. zmeny rozpočtu 
takto: 
 
- zvýšenie použitia Rezervného fondu v zmysle § 10 ods. 8 zákona č. 583/20014 Z.z. na 
bežné  
  výdavky vo výške 11 339 € z nedočerpaných finančných prostriedkov ENVI-PAKu z 
predchádzajúcich 
  rokov  
- zvýšenie použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 9 748 € 
z nedočerpaných   finančných prostriedkov z ENVI-PACKu z predchádzajúcich rokov 
- zvýšenie použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 88 287 € z príjmu 
za vyseparovaný   zber od spol. TEZAS s.r.o. v roku 2013 
- zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania vo výške 93 000 € na osvetlenie prechodov 
pre chodcov a vo  výške 5 000 € na rozšírenie osvetlenia – Na stráňach 
- celkové zvýšenie použitia Fondu rozvoja mesta vo výške 927 577 €, v tom: 
- splátky istín úveru z roku 2013 vo výške 34 329 € 
- z nedočerpaných vlastných príjmov – Zariadenie pre seniorov z roku 2013 na 
kapitálové výdavky v roku  2014 vo výške 8 950 € 
- z nedočerpaných vlastných príjmov škôl s právnou subjektivitou z roku 2013 na 
kapitálové výdavky  v roku 2014 vo výške 9 708 € 
- z nedočerpaných vlastných príjmov škôl bez právnej subjektivity z roku 2013 na 
kapitálové výdavky  v roku 2014 vo výške 1 056 € 
- kofinancovanie rekonštrukcie školského zariadenia v zmysle novej výzvy vo výške              
40 000 € 
- rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra v mestskom parku vo výške 40 000 € 
- vybudovanie spevnených plôch – Malookružná ul. vo výške 3 171 € 
- investičné akcie MŠ a školských zariadení spolu vo výške 319 000 € 
- rekonštrukcia strechy CVČ vo výške 15 000 € 
- projektová dokumentácia – Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami vo 
výške 15 000 € 
- realizácia – Detské ihriská – vybudovanie centrálnych detských ihrísk vo výške 17 863 
€ 
- nákup nových lavičiek vo výške 5 000 € 
- nákup nových detských zariadení, pieskovísk vo výške 5 000 € 
- splácanie úveru k bytom zo ŠFRB – 3 mesačné splátky vo výške 7 500 € 
- vklad do základného imania TSMPD s.r.o. vo výške 45 000 € 
- vklad do základného imania SMMP, s.r.o. vo výške 234 000 € 
- vklad do základného imania Prievidza Invest s.r.o. vo výške 127 000 € 
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číslo: 189/14 
Mestská rada  
I.         berie na vedomie 
 Návrh Internej smernice č. 77 – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach 

samosprávy mesta Prievidza,  
II. odporúča MsZ  

schváliť Internú smernicu č. 77 – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach 
samosprávy mesta Prievidza. 
 

číslo: 190/14 
Mestská rada  
I.        berie na vedomie 
 Návrh VZN mesta Prievidza č. 152/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 123/2011 

o verejných kultúrnych podujatiach,  
II. odporúča MsZ 
 schváliť VZN mesta Prievidza č. 152/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 123/2011 

o verejných kultúrnych podujatiach. 
 
číslo: 191/14 
Mestská rada  
I. berie na vedomie  

a) zámer prenechať nehnuteľnosti v meste Prievidza – 1462 parkovacích miest do nájmu 
pre Technické služby mesta Prievidza s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, za 
podmienok: nájomné vo výške 10 €/rok/1 parkovacie miesto, na dobu neurčitú so 6-
mesačnou výpovednou lehotou, 
b) informáciu, že zámer prenechať do nájmu parkovacie miesta bol dňa 7.4.2014 
zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť nájom nehnuteľností v meste Prievidza - 1462 parkovacích miest: 

 

Zóna A 

Ulica počet parkovacích miest plocha v m2 

Ul. T. Vansovej 38 483,6 

Ul. A. Hlinku 41 549,55 

Kláštorná ul. 9 128 

Ul. M. Mišíka 36 417,6 

Ul. Matice slovenskej 55 665 

Spolu: 179 2243,75 

 

Zóna B 

Ulica počet parkovacích miest plocha v m2 

Krátka ul. 9 117 

Športová ul. 23 299 

Lúčna ul. 33 429 
Spolu: 65 845 
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Zóna C 

Ulica počet parkovacích miest plocha v m2 

Ul. J. Jesenského 113 1246,3 

Medzibriežková ul. 37 489.8 

Mariánska ul. 25 329 

Spolu: 175 1965,1 

 

Zóna D 

Ulica počet parkovacích miest plocha v m2 

Ul. J. Hollého 41 512 

Ul. M. Hodžu 118 1353,25 

Rastislavova ul. 28 355,5 

Ul. A. Škarvana 136 1771,85 

Nábrežie sv. Cyrila 180 2151 

Dlhá ul. 192 2358,7 

Spolu: 695 8502,3 

 
Zóna E 

Ulica počet parkovacích miest plocha v m2 

Bakalárska ul. 37 540 

Šumperská ul.  164 1842,6 

Košovská cesta 16 228 

Ul. M. Mišíka 116 1475,5 

Ul. G. Švéniho 15 202,4 

Spolu: 348 4288,5 

 
 
pre Technické služby mesta Prievidza s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1 na účel 
realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta 
Prievidza“ spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko mesto 
spoplatnením podľa stanovených taríf, čo bude znamenať prínos tak ekologický ako aj 
ekonomický, dosiahne najmä: 

o čiastočné zníženie predimenzovanosti centrálnej časti mesta statickou, ale aj 
dynamickou dopravou 

o zníženie dlhodobého státia vozidiel zamestnancov inštitúcií a firiem v centre 
mesta 

o obnovenie spoločenskej a obchodnej funkcie centra mesta 
o čiastočné zvýšenie využívania mestskej hromadnej dopravy 
o zvýšenie obrátkovosti existujúcich parkovísk, 

čím utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby 
jeho obyvateľov a to za podmienok – nájomné vo výške 10€/rok/1 parkovacie miesto, na dobu 
neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou 
 
III.  odporúča MsZ 
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zrušiť uznesenia MsZ v Prievidzi  č. 369/11 z 13.12.2011, č. 370/11 z 13.12.2011,                 
č. 18/12 zo dňa 31.01.2012, č. 288/13 zo dňa 30.7.2013, č. 391/13 zo dňa 10. 12. 2013 
z dôvodu prijímania VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzenom území mesta Prievidza. 

 
 
číslo: 192/14 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzenom území mesta Prievidza,  

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
na vymedzenom území mesta Prievidza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................                ........................................... 
       Mgr. Ľubomír Vida            JUDr. Ing. Ľuboš Maxina 
            overovateľ I.                             overovateľ II. 

    
 
 
 
 
 
 
           ....................................................     .................................................... 
                 MVDr. Norbert Turanovič                    JUDr. Katarína Macháčková        
                        prednosta MsÚ                           primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
 


