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

konaného dňa 08. 06. 2020 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:           8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     15.15 h  
 
Prítomní poslanci:    22 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:        Katarína Čičmancová, MUDr. Peter Oulehle, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 

PhD. , Július Urík – neskorší príchod 
  
Ďalej prítomní:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová  –  hlavná kontrolórka mesta 

   Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ 
   Ing. Daniela Mendelová – ref. kancelárie prednostu MsÚ 
   Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kac. primátorky mesta 
   Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 

JUDr. Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ing. Marián Bielický  – vedúci ekonomického odboru 
   Ing. Lujza Chrvalová – vedúca ekonomického oddelenia 
   Ing. Štefan Bača – vedúci odboru výstavby, SP a ŽP 
   Mgr. Beata Révayová – ved. odboru školstva a starostlivosti o občana 
   Ing. Lenka Pánisová – ved. pers. a organizačného oddelenia 
   Ing. Ľudmila Richterová – ved.odd. daní a poplatkov  
   PhDr. Ivona Vojtášová – vedúca ref. obchodu a CR 
   Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Erika Vašková – ref. právnej kancelárie 

Ing. Natália Topáková – ref. právnej kancelárie  
   Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky 
   Ján Detko – ref. informatiky 
   Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície 
   Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 
   Ing. Richard Fodor – riaditeľ ZpS 
   

- ostatní podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

     JUDr. Katarína Macháčková,  primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ,  zúčastnených 
zástupcov mestského úradu  a ďalších prítomných.  
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  19 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka 
mesta, Ing. Ľuboš Jelačič – druhý zástupca primátorky mesta, Ing. Henrieta Pietriková 
Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ.  Helena 
Dadíková vykonávala funkciu  spravodajcu  mestskej rady. 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ: Mgr. Petra Kršku 
a Juraja Ohradzanského.   Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  
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Ing. Branislava Bucáka - za predsedu, MDDr. Veroniku Drábikovú -  za členku,  Katarínu 
Vráblovú  – za členku.  
MsZ uznesením č. 122/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za,  1 sa zdržal  
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  konštatovala, že návrh programu obdržali 
poslanci v pozvánkach.  
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 
zariadeniach 

3) Návrh IS č. 110 o poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného príspevku pre 
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

4) Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
5) Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 

11/2019 o miestnych daniach 
6) Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení 
Doplnku č. 2 

7) Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších fyzických osôb 

8) Návrh Doplnku č. 6 k IS 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 
9) Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2019 
10) Návrh  Záverečného účtu mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu 

mesta Prievidza za rok 2019 
11) Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 
12) Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 

2019 
13) Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020 
14) Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2019 
15) Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2020 
16) Správa spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej 

zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2019 
17) Informácia o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 

2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13 
18) Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 46/20 o zvýšení základného imania spol. SMMP, 

s.r.o. 
19) Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, 

Rastislavova ul. 416/4, Prievidza z evidencie majetku 
20) Žiadosti o zmenu územného plánu mesta Prievidza 
21) Majetkovoprávne veci 
22) R ô z n e 
23)   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) 
24) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
25) Z á v e r   
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Návrh programu bodu „Rôzne“: 
 
1) Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti so spol. SPP – 

distribúcia, a.s. 
2) Informácia o spracovaných projektových dokumentáciách zabezpečovaných odborom 

stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ Prievidza 
3) Zmena názvu schváleného projektu „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 

Handlovej a v Bojniciach“  (zmena uznesenia MsZ č. 49/20) 
4) Zmena v zložení komisie školstva a kultúry a zmena zástupcu mesta v Rade školy ZŠ, 

Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza 
 

Ing. Miroslav Žiak podal poslanecký návrh  na zmenu programu rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 08. 06. 2020 – zaradenie bodu „Informácia o knihe jázd  
vozidla Volkswagen Passat  ŠPZ PD 771 GS“. 
Uviedol, že najmä ho zaujímajú dni 14.7., 15.7., 18.7. kedy boli vykonané jazdy do 
Bratislavy, pričom poukázal na vyšší počet vykázaných kilometrov a v rámci tohto bodu 
žiadal o vysvetlenie.    
Michal Dobiaš uviedol, že pred dvoma týždňami sme sa rozlúčili s pani R. Beckovou, ktorá 
bola pravdepodobne poslednou pamätníčkou deportácie židov počas II. sv. vojny.  
Požiadal pani primátorku, poslancov a všetkých prítomných, aby si spoločne po schválení 
programu  uctili minútou ticha pamiatku zosnulej pani R. Beckovej ale aj všetkých, ktorí boli 
účastní deportácie.  
 
Branislav Gigac požiadal pani primátorku, aby overovateľov zápisnice určovala z pomedzi 
všetkých poslancov, aby bola zachovaná participácia.  
 
Požiadal o doplnenie bodu do bodu „Rôzne“ – zmeny rokovací poriadkov. V rámci tohto bodu 
chcel požiadať o zmenu tak, aby bola zachovaná participácia, účasť verejnosti na orgánoch 
mesta. Primátorka  uviedla, že v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ poslanci môžu dať návrh 
na doplnenie programu 5 dní pred rokovaním MsZ. Ďalej dodala, že téma zmeny 
rokovacieho poriadku sa otvorila, len nastala mimoriadna situácia – ochorenie COVID 19, 
a veci sa pozastavili. Ďalej dodala, že v danej veci plánuje zvolať pracovné stretnutie,  
predmetom ktorého bude príprava zmeny rokovacieho poriadku.  Branislav Gigac súhlasil, 
skonštatoval však, že nehovorí o zmene Rokovacieho poriadku MsZ, ale o zrušení dodatkov, 
ktoré boli schválené v mesiaci apríl. Zároveň dodal, že ako poslanec má právo predložiť 
návrh na zmenu rokovania aj priamo na MsZ.  
 
 
Primátorka mesta predložila na schválenie návrh programu Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi na deň 08. 06. 2020 v znení, ako bol zverejnený na úradnej tabuli mesta.  
MsZ uznesením č. 123/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 08. 06. 2020. Program bol hlasovaním schválený.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 14 poslancov za, 5 sa zdržalo 
 
MsZ hlasovalo o prijatí poslaneckého návrhu Ing. Miroslava Žiaka na zmenu programu 
rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 08. 06. 2020 – zaradenie bodu 
„Informácia o knihe jázd  vozidla Volkswagen Passat  ŠPZ PD 771 GS“. 
MsZ uznesením č. 124/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh Ing. 
Miroslava Žiaka na zmenu programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 
08. 06. 2020. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za, 9 proti, 5 sa zdržalo 



4 
 

K bodu 2) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 
predložila Mgr. Beáta  Révayová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.  
Mgr. Beáta Révayová uviedla, že v návrhu VZN sa zavádza nový pojem zálohová platba za 
stravovanie, ktorú sú povinní uhradiť zástupcovia detí a žiakov poberajúcich dotáciu na 
stravu.  Ďalej dochádza k zvýšeniu režijných poplatkov za ŠJ MŠ z 3,00 € na 5,00 €. 
Vyúčtovanie platieb sa bude vykonávať raz ročne, najneskôr do 31. 8. daného roku.  
K návrhu VZN neboli vznesené pripomienky fyzických ani právnických osôb. Komisie MsZ 
nemali k návrhu pripomienky.  
Na MsR bola prijatá pripomienka formálneho charakteru a to v § 6 Príspevok v školskom 
klube detí počas letných prázdnin  v bode 1 sa pred slovo „týždenný“ dopĺňa slovo „denný“.  
 
Branislav Gigac uviedol, že pokiaľ sa prerokovávajú materiály v oblasti školstva, bolo by 
vhodné doplniť aj stanovisko Mestskej školskej rady a tiež, aby mali informácie aj ostatné 
rady škôl.  Ďalej hovoril o poplatkoch v období, kedy boli školy a školské zariadenia 
zatvorené z dôvodu pandémie.  Primátorka mesta uviedla, že požiadala o preverenie, koľko 
rodičov poplatky zaplatilo, koľké nezaplatili.  Ďalej dodala, že napriek tomu, že školy boli 
zatvorené, režijné  náklady boli znížené, nezanikli (napr. mzdy).  Problematika poplatkov je 
v riešení.  
 
MsZ hlasovaním prijalo VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 
zariadeniach. MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo    VZN mesta 
Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach s pripomienkou: v § 6 
Príspevok v školskom klube detí počas letných prázdnin  v bode 1 sa pred slovo „týždenný“ 
dopĺňa slovo „denný“.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za, 3 sa zdržali 
 

K bodu 3) 
Návrh Internej smernice č. 110 o poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného 

príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb predložila Mgr. Beáta  
Révayová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.  
Novelou zákona o sociálnych službách sú obce a mestá povinné poskytovať finančný 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 
sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosahovať zisk, ak o 
poskytovanie sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby obec  resp. mesto 
požiada.  
Obce a mestá sú tiež povinné poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osobe 
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri poskytovaní sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom 
dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej 
služby požiadala obec a poskytuje opatrovateľskú službu.  
Zároveň sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby.  Komisie MsZ 
odporučili schváliť návrh bez pripomienok.  
MsR odporučila schváliť smernicu s pripomienkou: upresneniu termínov.  
MsZ uznesením č. 125/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo Internú smernicu  č. 110 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného príspevku pre neverejných 
poskytovateľov sociálnych služieb s pripomienkou: v bode 9. Postup pri poskytnutí 
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 
poskytovateľovi  v bode 9.4 sa text „do 14 dní“ nahrádza textom „do 14 pracovných dní“, 
v bode 9. 5 sa text „do 30 dní“ nahrádza textom: „do 30 pracovných dní“.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 4) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk predložil 

JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
Dňom 01. 01. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 398/2019 Z. z., ktorým bol novelizovaný 
zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.  
V návrhu sú presne zadefinované existujúce pohrebiská na území mesta, ale aj nové 
povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľov pohrebísk.  
K návrhu VZN neboli vznesené pripomienky fyzických ani právnických osôb. Komisie MsZ 
nemali k návrhu pripomienky.  
MsZ hlasovaním prijalo VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk. 
MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo VZN mesta Prievidza č. 2/2020 
o prevádzkovom poriadku pohrebísk. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 5) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza                      

č. 11/2019 o miestnych daniach predložila Ing. Ľudmila Richterová, vedúca odd. daní 
a poplatkov.  
V návrhu VZN sa zmena týka len sadzieb dane za osobitné užívanie verejného priestranstva, 
ktoré sú ustanovené v  prílohe č. 2 k VZN č. 11/2019 o miestnych daniach. 
V bode 1.4 písm. a) prílohy (sadzby dane Banícky jarmok)  sa odstraňuje duplicitná sadzba 
za predaj burčiaku a v bode 1.4. písm. j) prílohy sa vypúšťa konkrétny druh výroby – odevná, 
textilná, brašnárska, keramika, bižutéria, prútený tovar, čím sa ponecháva len všeobecné 
označenie – predmet výroby v živnostenskom liste.  V bode 1.5 prílohy sa vypúšťa sadzba 
dane za cirkusy z dôvodu, že podľa  § 12 ods. 2 VZN č. 11/2019 o miestnych daniach, 
zariadenie cirkusu nie je osobitným užívaním verejného priestranstva, čím sa opravuje 
nesúlad medzi textom VZN a prílohou č. 2.      
K návrhu VZN neboli vznesené pripomienky fyzických ani právnických osôb. Komisie MsZ 
nemali k návrhu pripomienky.  
Ing. Miroslav Žiak uviedol, že v decembri 2019 MsZ schválilo zvýšenie daní pre 
podnikateľov. Konštatoval, že ide o výrazné zvýšenie, a preto niektorí môžu mať problém 
s úhradou, vyzval kolegov poslancov, aby spoločne hľadali riešenie.  Primátorka mesta 
dodala, že súhlasí, že toto je ťažké obdobie pre všetkých, či už pre podnikateľov, ale i pre 
mestá a obce, lebo nateraz nie je jasné, ako štát podporí samosprávy.  
MsZ prijalo VZN mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza  č. 
11/2019 o miestnych daniach.  MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných schválilo VZN mesta 
Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza  č. 11/2019 o miestnych daniach. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 6) 
Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení 
Doplnku č. 2 predložila PhDr. Ivona Vojtášová, vedúca ref. obchodu a cestovného ruchu.  
Na území mesta Prievidza sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach povolené na 
prevádzku dve trhoviská: trhovisko na Hviezdoslavovej ulici – I. obvod Staré mesto 
a trhovisko na Trhovej ulici – II. obvod Píly. Správcom oboch trhovísk je správa majetku 
mesta Prievidza, s.r.o.  V tomto kalendárnom roku bola situácia s otvorením trhovísk a ich 
prevádzkou vzhľadom na rozšírenie koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 
neštandardná. Správca trhovísk po dohode s mestom Prievidza sa na základe týchto 
opatrení rozhodol v tejto sezóne prevádzkovať dočasne  len jedno trhovisko a to trhovisko na 
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Trhovej ulici – II. obvod Píly a to s obmedzeným prevádzkovým časom v pondelok – piatok 
od 7. do 15.30 h, v sobotu od 6.00 do 12.30 h.    
PhDr. Ivona Vojtášová uviedla, že v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou, ktorá sa 
môže v budúcnosti v akejkoľvek podobe zopakovať, potrebujeme byť pripravení aj na 
operatívne úpravy a zmeny prevádzkových časov tak, aby sme v prípade takýchto situácií 
neporušovali vlastné VZN. Preto návrh obsahuje v paragrafe 5 Trhové dni a predajný 
a prevádzkový čas bod 2. s nasledovným znením: „v prípade mimoriadnych situácií si mesto 
Prievidza vyhradzuje právo meniť prevádzkový čas trhových miest podľa aktuálnych 
podmienok. Informácie o zmenách prevádzkového času budú aktuálne zverejnené na 
webovom sídle mesta.“ 
K návrhu VZN neboli vznesené pripomienky fyzických ani právnických osôb. Komisie MsZ 
nemali k návrhu pripomienky.  
MsZ prijalo Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 2. 
MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo Doplnok č. 3 k VZN mesta 
Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 2. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 

 
K bodu 7) 

Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších fyzických osôb predložila Ing. Lenka Pánisová, ved. organizačného a personálneho 
oddelenia.  
Účelom doplnku je minimalizovať finančný dopad na mesto, ktorý súvisí najmä s poklesom 
príjmu podielových daní pre mesto.  Návrh obsahuje zníženie odmien a príspevkov 
poslancov a ďalších fyzických osôb o 50 % v období od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. 
Ing. Lenka Pánisová informovala o pripomienkach z jednotlivých komisií. Niektoré komisie 
odporučili vyňať zo zmeny ďalšie fyzické osoby, t. j. zmena v odmeňovaní by sa netýkala 
neposlancov a zapisovateliek.  Komisia FMRRaPA, komisia školstva a kultúry a komisia 
starostlivosti o obyvateľov taktiež mali pripomienky k znižovaniu odmien pre sobášiacich 
a účinkujúcich na obradoch.  Členovia MsR sa v rámci diskusie zhodli v tom, že zníženie 
odmien by sa malo týkať len poslancov, nie ďalších  fyzických osôb (t. j. účinkujúcich na 
obradoch, neposlancov - členov komisií, zapisovateľky)  a taktiež by sa nemali znížiť odmeny 
pre poslancov, ktorí vykonávajú obradovosť.   
MsR pripomienky komisií MsZ podporila.  
Ing. Miroslav Žiak  konštatoval, že zamestnancom mesta boli znížené mzdy na 80 % 
a nerozumel prečo chce mesto ponechať napr. plnú čiastku na ošatenie pre sobášiacich.  
Ďalej dodal, že rezervy treba hľadať inde, poukázal na zdvojené funkcie, platy konateľov,  
dvoch zástupcov primátorky mesta. 
Primátorka mesta uviedla, že návrh bol prerokovaný v komisiách, následne v MsR, bol 
riešený aj v rámci poslaneckých klubov.  Ďalej informovala, že čo sa týka konateľov, 
v rozsahu od 20% do 40 % im boli znížené odmeny už od apríla, čiže ešte pred znížením 
miezd zamestnancov mesta.  Následne informovala o platoch niektorých primátorov miest 
a ich zástupcov. Pre porovnanie spomenula napr. mesto Martin, kde primátor má plat vo 
výške 5 067 €, jeden zástupca primátora 4 060 €, druhý zástupca primátora 4 060 €.  Ďalej 
spomenula platy primátorov a zástupcov primátora v mestách Poprad, Trenčín, Považská 
Bystrica, Partizánske, ktorých platy a odmeny sú vo vyšších čiastkach ako v meste 
Prievidza. Ďalej dodala, že JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. vykonával aj funkciu konateľa 
v spol. SMMP, s.r.o., avšak za oblasť priemyselné parku, kde mal hrubú mzdu vo výške 
1 000 €, ktorú má momentálna zníženú na 800 € mesačne.  Za takýto plat je problém nájsť 
kompetentného vysokoškolsky vzdelaného  úradníka, ktorý by rozumel a vedel vykonávať 
túto činnosť.  Čo sa týka zdvojenej funkcie vedúceho ekonomického odboru, ten má na 
meste polovičný úväzok a taktiež mu bola znížený plat o 40 %. 
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Do diskusie sa zapojil aj p. Branislav Gigac.  Konštatoval, že čo sa týka predloženého návrhu 
na zmenu IS 101, kontaktoval ho p. Jelačič s otázkou, aké bude mať k návrhu stanovisko 
poslanecký klub demokratickej opozície.  Jeho odpoveď bola taká, že za seba návrh podporí, 
čo sa týka klubu, každý člen bude hlasovať podľa svojho rozhodnutia. Ďalej dodal, že aj 
súčasná primátorka kritizovala za čias minulého vedenia zdvojené funkcie a rovnako sa 
zdvojené funkcie nepáčia ani klubu demokratickej opozície.  Konštatoval, že mesto by sa 
malo zaoberať skôr prehodnotením štruktúry.  
Ing. Richard Takáč  poznamenal, že čo sa týka porovnania jednotlivých platov primátorov 
a zástupcov primátora, treba sa pozrieť aj na hospodárenie v týchto mestách.  Požiadal 
primátorku mesta, aby mu bola predložená aj informácia o tom, aké odmeny a platy poberali 
tí jednotliví ľudia, ktorí boli spomínaní, za rok 2019. 
PaedDr. Eleonóra Porubcová vyjadrila nesúhlasné stanovisko k návrhu, aby došlo k zníženiu 
odmien pre účinkujúcich na obradoch a taktiež ostatným osobám – neposlancov, ktorí sú 
členmi komisií.   
Primátorka mesta ozrejmila návrh z MsR, ktorá odporučila pôvodný návrh schváliť 
s pripomienkou – vylúčiť z návrhu krátenie odmien pre neposlancov a sobášiacich.  
Branislav Gigac sa pýtal primátorky mesta, či v zmysle smernice udelila v ostatnom období aj 
mimoriadnu odmenu. JUDr. Katarína Macháčková  uviedla, že mimoriadnu odmenu 
neudelila.  V rámci rokovania sa viedla diskusia vo veci predloženia návrhu.  Ing. Ľuboš 
Jelačič uviedol, že návrh vzišiel z úrovne mesta. Ďalej uviedol, že jeho hrubý mesačný príjem 
je 1 200 €.   Poslanci ďalej diskutovali o odmenách, hodinovej odmene za výkon funkcií 
v komisiách a pod.  Branislav Gigac dodal, že pôvodne bolo prezentované, že ide 
o poslanecký návrh alebo iniciatíva poslaneckého klubu Spolu, následne bol návrh 
prezentovaný ako návrh poslanca Jelačiča, a teraz?  
Mgr. Peter Krško dodal, že on vníma tento návrh ako solidaritu voči zamestnancom mesta 
resp. solidaritu všeobecne k spoločnosti. Zároveň vyzdvihol  mesto, ako reagovalo v čase 
vypuknutia pandémie, ako zodpovedne pristúpilo k celej situácii.  
Ing. Richard Takáč poznamenal, že podľa jeho názoru ani jeden z poslancov nesedí na 
rokovaniach orgánov mesta z dôvodu financií, ale sú tu z dôvodu, že chcú pomôcť nášmu 
mestu.  Ďalej dodal, že treba preukázať solidaritu  nielen voči ľuďom, zamestnancom, ale 
voči celému mestu a predložil poslanecký návrh na zníženie odmien poslancov na nulu.  
Návrh podporil poslanec Dobiaš a to v prípade, že pôjde len o zníženie odmien pre 
poslancov. Návrh taktiež verejne podporil Ing. Miroslav Žiak.  
Do diskusie sa zapojil poslanec Mgr. Libor Mokrý, ktorý uviedol, že je vtipné, pokiaľ poslanci 
NR SR rozprávajú o znižovaní platov v tomto malom lokálnom zastupiteľstve.  Konštatoval, 
že nie je problém v NR SR predložiť zákon, a odhlasovať si zníženie platov na nulu.  Isto by 
tento krok ocenilo celé Slovensko.  
K záveru diskusie Ing. Ľuboš Jelačič dodal, že poberá aj odmenu za funkcie v komisiách, vo 
výbore a za minulý mesiac mal za tieto činnosti odmenu 150 €. 
MDDr. Veronika Drábiková požiadala ešte o presné vysvetlenie návrhu uznesenia. PaedDr 
Kvetoslava Ďurčová poznamenala, že sa stotožňuje s návrhom neznižovať odmenu 
neposlancom, avšak dodala, že každý  jeden z poslancov vie, koľko sa venuje tejto práci 
a činnostiam pre mesto. Osobne podporí uznesenie vznení, v akom bolo predložené do 
zastupiteľstva. 
 
MsZ hlasovalo o poslaneckom návrhu Ing. Richarda Takáča na zníženie odmien pre 
poslancov MsZ v Prievidzi o 100 % do 31. 12. 2020. 
MsZ uznesením č. 126/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo  poslanecký návrh 
Ing. Richarda Takáča na zníženie odmien pre poslancov MsZ v Prievidzi o 100 % do 31. 12. 
2020. 
Prezentácia:  21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 8 poslancov za, 9 proti, 4 sa zdržali 

 
MsZ uznesením č. 127/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo Doplnok č. 1 k Internej 
smernici č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb 
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s pripomienkou: v bode 1. sa text: „Na obdobie od 1.6.2020 do 31.12.2020 sa všetky sumy 
odmien a príspevkov uvedených v Prílohe k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ 
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb znižujú o 50%.“  vypúšťa a nahrádza textom: „Na 
obdobie od 1.6.2020 do 31.12.2020 sa o 50 % znižujú odmeny poslancov MsZ uvedených 
v Prílohe k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb 
v bode 1. Odmeňovanie poslancov MsZ písm. a) až f) a h).“ 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 

K bodu 8) 
Návrh Doplnku č. 6 k Internej smernici č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 

predložila Ing. Lujza Chrvalová, vedúca ekonomického oddelenia.  
Z dôvodu riešenia mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením nebezpečnej nákazy 
COVID-19 bolo potrebné v období od vyhlásenia mimoriadnej situácie, z dôvodu 
zabezpečenia plnenia funkčnej samosprávy, vypracovať rozpočtové opatrenia. Presuny 
finančných prostriedkov vypracované v rozpočtovom období, v ktorom sa začalo obdobie 
pandémie, do schválenia návrhu zmeny rozpočtu mesta mestským zastupiteľstvom, sa 
nebudú započítavať do evidencie rozpočtových opatrení, schválených v kompetencii 
primátorky mesta v priebehu roka. V oblasti rozpočtovníctva bude mesto v súvislosti so 
šírením COVOD -19 postupovať v súlade so schváleným zákonom o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti a opatrením Ministerstva financií Slovenskej 
republiky. Stanovený limit presunov rozpočtových prostriedkov do výšky 330 tis. EUR, v 
rámci schváleného rozpočtu Programu 9 Vzdelávanie, sa pre potreby evidencie rozpočtových 

opatrení upravuje do výšky 480 tis. EUR. 
Dôvodom sú najmä rozpočtové opatrenia, realizované adresne a operatívne na jednotlivé 
školy a školské zariadenia, z vytvorenej účelovej rezervy mesta (na valorizácie platov 
odstupné, rekreačné poukazy, dofinancovanie asistentov učiteľa, pokrytie nárokov pri 
nedofinancovaní normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu). 
Návrh bol prerokovaný v komisiách MsZ a v MsR bez pripomienok.  
MsR uznesením č. 128/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválila Doplnok č. 6 k Internej 
smernici č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 9) 
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2019 predložil 

Ing. Tomáš Dobrotka, odb. ref. evidencie majetku mesta.  
Výsledky inventarizácie sú spracované  v jednotlivých tabuľkách. Vo fyzickej a dokladovej 
inventarizácii neboli zistené žiadne rozdiely.  
Branislav  Gigac požiadal o doloženie všetkých prehľadových tabuliek. Ing. Tomáš Dobrotka 
uviedol, že všetky údaje, dokumenty sú k dispozícii a budú poslancovi poskytnuté.  
MsZ uznesením č. 129/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Správu 
o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2019 spracovanú mestským 
úradom, príspevkovou organizáciou KaSS a rozpočtovými organizáciami – základnými 
školami, ZUŠ L. Stančeka a Zariadením pre seniorov. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 10) 
Návrh Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2019 a Hodnotiacu správu o plnení 

programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2019 predložil Ing. Marián Bielický, vedúci 
ekonomického odboru.  
V priebehu roka 2019 boli schválené dve zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 1 – 33 
schválené v kompetencii primátorky.  Informoval o skutočnom plnení rozpočtu.  
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Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2019 s celkovými zdrojmi vo výške 44 206 400,34 € 
a s celkovými výdavkami vo výške 42 468 432,22 €.  Výsledok celkového hospodárenia 
mesta za rok 2019 je  vo výške 1 737 968,12 €. 
Ing. Marián Bielický predložil  Správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta Prievidza 
za rok 2019. 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila Odborné 
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 
2019. Na základe preverených skutočností hlavná kontrolórka  konštatovala dodržanie 
všetkých zákonných ustanovení pri vypracovaní záverečného účtu mesta Prievidza za rok 
2019 a odporučila  
Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu výrokom 
v zmysle § 16 ods. 10a) zákona č. 583/2004 Z. z. „schvaľuje celoročné hospodárenie bez 
výhrad“. 
Branislav Gigac sa pýtal na úpravu finančných operácií vo výške 4 645,99 €  uvedených na 
strane 10 materiálu. Vysvetlenie mu podala Ing. Chrvalová. Kontrolou účtovných 
súvzťažností k 31. 12. 2019, boli kontrolované finančné výkazy o plnení rozpočtu.  Odchýlka, 
ktorá vznikla v oblasti rozpočtovníctva znamená, že pri niektorej finančnej operácií nebola 
použitá ekonomická klasifikácia. Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy a výdavky 
rozpočtových organizácií, nedá sa jednoznačne určiť, kým bol tento rozdiel spôsobený a dá 
sa predpokladať, že tento rozdiel mohol byť spôsobený nesprávnym účtovaním.  
MsZ uznesením č. 130/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo   zostatok finančných 
operácií v sume 6 256 919,74 €, zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
z.n.p., upravený o vysporiadanie celkového schodku rozpočtu v sume 4 518 951,62 €, o 
nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 388 980,88 
€ a o finančné operácie v sume 4 645,99 €, bude použitý na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 1 344 341,25 €. 
Na základe uvedeného sa schvaľuje skutočná tvorba Rezervného fondu za rok 2019 vo 
výške 1 344 341,25 €. MsZ schválilo Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu 
mesta Prievidza za rok 2019 a Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Prievidza za 
rok 2019 bez výhrad. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za, 7 sa zdržalo 
 
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku.  
 

K bodu 23) 
Diskusia pre obyvateľov 

 Primátorka mesta konštatovala, že do diskusie sa prihlásili dve obyvateľky, pani Bc. 
Černáková a Ing. Jana Michaličková.  Keďže pani Bc. Černáková mala záujem vystúpiť 
k problematike ZpS, po dohode jej slovo udelila primátorka mesta v rámci  bodu týkajúceho 
sa ZpS. 

Primátorka mesta dala slovo Ing. Jane Michaličkovej.  Ing. Jana Michaličková vo 
svojom vystúpení informovala o podanom trestnom oznámení, ktoré na ňu podala primátorka 
mesta. Hovorila o predmete trestného oznámenia, o vypovedaní a pod. Konštatovala, že od 
roku 2014 pravidelne vystupuje na rokovaniach MsZ a poukazuje na nezákonné kroky pri 
nakladaní s majetkom mesta, rozpočtom mesta a dodala, že naďalej bude v ďalšom období 
vystupovať, písať o všetkých krokoch, ktoré sú v rozpore so záujmami obyvateľov mesta. 
Ďalej hovorila o liste, ktorý jej bol adresovaný. V liste ju dotyčná osoba upozornila, že 
primátorka mesta sa vyjadruje na jej adresu tak, že  ju chce zničiť. Uviedla, že osobne 
navštívila prokurátora JUDr. Balaja, ktorému tento list prečítala a dala k nahliadnutiu.  
Primátorka mesta reagovala s tým, že sa rozhodla brániť voči výrokom Ing. Jany 
Michaličkovej a zvažuje podanie občiansko-súdnej žaloby.   
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Ing. Jana Michaličková v ďalšom príspevku konštatovala, že na základe predchádzajúcich 
vystúpení na rokovaní MsZ jej bolo síce odpovedané, ale  s odpoveďou spokojná nebola, a 
preto opätovne požiadala o zaslanie opatrení, ktoré prijala spol. PTH, a.s., na odstránenie 
nedostatkov, ktoré boli zistené Inšpektorátom práce v Trenčíne.  
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že na spol. PTH, a.s., nebola doručená takáto požiadavka a 
pokiaľ bude doručená, bude sa ňou spoločnosť  zaoberať.  
Ing. Miroslav Žiak otvoril tému vzdania sa JUDr. Róberta Pietrika členstva v orgánoch PTH. 
Hovoril o údajnom výstupe prvého zástupcu primátorky mesta na osobu JUDr. R. Pietrika, 
ktorého bol svedkom.   JUDr. Róbert Pietrik jeho slová nepotvrdil a uviedol, že vzdanie sa 
funkcie je jeho osobným rozhodnutím.  
  
 

K bodu 11) 
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 predložil                  

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomické odboru.  
Ing. Marián Bielický informoval o skutočnostiach, na základe ktorých  bol vypracovaný návrh 
I. zmeny rozpočtu (očakávané nižšie plnenie podielovej dane, úprava transferov zo štátneho 
rozpočtu,  výdavky v súvislosti s koronakrízou a opatreniami proti šíreniu nákazy, zníženie 
mzdových prostriedkov v súvislosti so znížením pracovného času zamestnancov na 30 
h/týždenne, prijatie úveru, vodozádržné opatrenia a pod.) 
V predloženom návrhu sa príjmy a výdavky zvyšujú o sumu 180 279 €. Po schválení bude 
rozpočet mesta vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 44 598 225 €. Čo sa týka 
výdavkových položiek, zmena nastala u viac ako 150 položiek. Ing. Marián Bielický 
informoval o stanoviskách jednotlivých komisií.   
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, podala stanovisko   dodržaniu 
podmienok pre prijatie  návratných zdrojov financovania schválených  v rozpočte 
mesta   roku 2020 pred ich prijatím: úver vo výške 2 100 000 €, použitý na splatenie pôžičky 
od HBP, a. s., bude mesto realizovať po schválení I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020; 
úver vo výške 1 620 000 €, použitý na financovanie kapitálových výdavkov schválených 
v rozpočte mesta v roku 2020, ktorý bude mesto realizovať po prijatí úveru vo výške 
2 100 000 €; k prijatiu kontokorentného úveru vo výške 300 000 €, do rozpočtu mesta v roku 
2020, s lehotou splatnosti k 31. 12. 2020.  Hlavná kontrolórka uviedla, že povinnosťou 
hlavného kontrolóra je preveriť, či mesto dodrží podmienky pre prijatie návratných zdrojov 
financovania ešte pred ich prijatím.  Konštatovala, že mesto Prievidza dodrží podmienky v 
zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre prijatie návratných 
zdrojov financovania. Vzhľadom na úverovú zaťaženosť mesta upozornila na to, že mesto 
môže vstupovať len do takých záväzkových vzťahov, ktoré z dlhodobého hľadiska nenarušia 
úhradu výdavkov bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. O slovo požiadal poslanec 
Branislav Gigac, ktorý poznamenal, že kríza poznačí nielen ekonomiku sveta, ale aj 
ekonomiku nášho mesta. Uviedol, že po dôslednom preštudovaní návrhu, vypočutí stanovísk 
a predložení materiálu, musí skonštatovať, že k situácii mesto pristupuje povrchne a 
nezodpovedne, a tentokrát aj „vybielením“ rezervného fondu. Konštatoval, že finančná 
kondícia mesta je oveľa horšia ako pred 10-timi rokmi. Vyjadril sa, že celkový dlh mesta je 
najvyšší v histórii.  Primátorka mesta hovorila o náraste majetku mesta a investíciách za 
posledné obdobie.  Branislav Gigac vyzval poslancov, aby sa zamysleli, či je zadlžovanie 
mesta potrebné.  Primátorka mesta konštatovala, že mesto má priamu a nepriamu 
zadĺženosť.  Úvery, ktoré boli v predchádzajúcom období evidované na spol. SMMP, s.r.o., 
boli prevedené na mesto, nakoľko šlo o  ekonomicky výhodnejšie riešenie. Konštatovala, že 
celkový dlh bol znížený o 3,5 mil. eur. Branislav Gigac poznamenal, že celkový dlh mesta 
oproti minulému roku stúpol o 10 %.  Ing. Marián Bielický uviedol, že mestá a obce majú 
obrovský investičný dlh, v súčasnosti až polovicu rozpočtu tvoria výdavky na školstvo a 
sociálne veci. Aj v súčasnej dobe sa idú realizovať investície ako rekonštrukcia MŠ na Ul. M. 
Mišíka. Situácia v meste je stabilná, aj naše mesto zaskočila  mimoriadna situácia, nakoľko 
došlo k výraznému poklesu podielovej dane. JUDr. Petra Hajšelová kritizovala, že v meste 
sa prekrýva jedna pôžička druhou. Ďalej dodala, že mesto nezrušilo výdavok na vydanie 
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Monografie, ale zdroje na výmenu dverí v škôlke nemá a pýtala sa na pôžičku od HBP.  Ing. 
Marián Bielický uviedol, že čo sa týka pôžičky od HBP, za posledné roky sa úroky neplatili. 
Prefinancovanie pôžičky je v zmysle zákona.  Primátorka mesta uviedla, že na spoločnom 
stretnutí poslancov k rozpočtu vysvetlila, že mnohé výdavky sú len pozastavené, nie 
zrušené. Ing. Miroslav  Žiak uviedol, že dostal sms správu od primátora mesta Partizánske, 
kde píše, že od marca má len základný plat.  Do rozpravy sa zapojila Ing. Natália Svítková, 
ktorá konštatovala, že celková úverová zadĺženosť mesta proti roku 2010 je lepšia. Branislav 
Gigac apeloval, že údaje čerpal zo záverečných účtov mesta Prievidza.  PaedDr. Kvetoslava 
Ďurčová uviedla, že o výdavku na Monografiu hovorili členovia aj na komisii školstva a 
kultúry, pričom veľká časť práce na Monografii je už odvedená a komisia podporila vydanie 
knihy.  
MsZ uznesením č. 131/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo I. zmenu programového 
rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020, MsZ schválilo použitie peňažného fondu mesta 
Prievidza v roku 2020 v zmysle I. zmeny rozpočtu zvýšenie použitia Rezervného fondu 
v celkovej výške 1 888 573 €, MsZ splnomocnilo primátorku mesta rozhodnúť o spôsobe 
zabezpečenia úverov a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 14 poslancov za, 5 proti 
 

K bodu 12) 
 Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného 
plnenia rozpočtu k 31. 12. 2019 predložil Ing. Richard Fodor, riaditeľ ZpS. 
Riaditeľ hovoril o počte klientov, prijímateľoch služby, stupňoch odkázania jednotlivých 
klientov, ekonomike zariadenia. Informoval o situácii v zariadení počas mimoriadnej situácie.  
Vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli zariadeniu počas 
pandémie, zvlášť poďakoval všetkým zamestnancom, najmä tým, ktorí robili prácu navyše, 
nad rámec svojich pracovných povinností.  Ing. Richard Fodor uviedol, že všetkým 
zamestnancom a klientom zabezpečili rúška, dezinfekciu, situácia bola veľmi náročná. 17.3. 
2020 vydali zákaz vychádzania klientov zo zariadenia ako opatrenie proti šíreniu nákazy.  
Zabezpečili tablety pre obe zariadenia, aby mohli klienti komunikovať so svojimi príbuznými. 
Hovoril o šírení negatívnych informácií o zariadení,  ktoré boli zverejňované na internete,  a 
ktoré musel vysvetľovať. Konštatoval, že ho veľmi mrzí, že v MsZ v Prievidzi je poslanec, 
ktorý si neoverí informácie a tieto informácie umocňuje na jeho stránke. Ing. Richard Fodor 
sa smerom k poslancom pýtal, čo a kedy kryl a zatajoval. 
Hovoril o sťažnostiach, ktoré boli podané v zariadení.  Zamestnanci sú upozorňovaní, ako sa 
majú správať ku klientom. Hovoril o udalosti v zariadení, ktorú riešili nedávno. Šlo o  
sťažnosť, kedy sa vnučka sťažovala na opatrovateľku jej starej mamy, ktorá je klientkou 
zariadenia.  Riaditeľ si dotyčnú ošetrovateľku zavolal, tá nepotvrdila ani nevyvrátila tvrdenie 
sťažovateľky, avšak podala sama výpoveď. Veci postúpil na vybavenie kompetentným, podal 
vysvetlenie i polícii.  
Poďakoval sa JUDr. Kataríne Macháčkovej, primátorke mesta a MVDr. Norbertovi 
Turanovičovi za pomoc pri vykonaní preventívneho testovania zamestnancov zariadenia v 
súvislosti s ochorením COVID 19.    Bol zistený jeden pozitívny prípad, všetci ostatní mali 
negatívne testy. 
Informoval o prebiehajúcej kontrole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a kontrole 
komisárky.  Konštatoval, že celú záležitosť považuje za spolitizovanú. Poznamenal, že jeho 
pozícia nie je politická, nie je politickým nominantom.  
V rámci tohto bodu požiadala o vystúpenie zamestnankyňa zariadenia pani Černáková.  
Primátorka mesta jej udelila slovo. Pani Černáková uviedla, že v zariadení pracuje ako 
ambulantná sestra.  V zariadení začala pracovať v roku 2013 ako zdravotná sestra, neskôr 
ako sanitárka. Poďakovala kolegom, riaditeľovi, vedeniu mesta.  Hovorila o informáciách, 
ktoré boli na zariadenie písané na sociálnych sieťach, konkrétne na stránke „Kto nám vládne 
v Prievidzi“. Konštatovala, že keď si prečítala niektoré príspevky, rozplakala sa.  Pod jeden 
príspevok sa aj vyjadrila, ale neprešlo ani 5 minút, a jej príspevok bol vymazaný a 
zablokovaná bola ona aj jej rodina.  Konštatovala, že práca v zariadení nie je ľahká, viacerí 
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by si mali vyskúšať, čo táto práca obnáša. Smerom k poslancovi Branislavovi Gigacovi sa 
pýtala: Kto bude pracovať v zariadení, kto sa bude starať o starčekov, keď tú prácu nebudú 
súčasní zamestnanci vykonávať. Na záver dodala, že na zastupiteľstvo prišla preto, aby si 
zastala prácu zamestnancov zariadenia. 
Branislav Gigac smerom k riaditeľovi zariadenia uviedol, že všetky materiály, ktoré mal k 
dispozícii, odovzdal orgánom činným v trestnom konaní. Ďalej poznamenal, že ak sa veci 
nepotvrdia, bude prvý, ktorý sa riaditeľovi ospravedlní. Uviedol, že stránka „Kto nám vládne v 
Prievidzi“ nie je  jeho stránka.  
Primátorka mesta uviedla, že v piatok pred rokovaním MsZ navštívila  aj s Ing. Ľubošom 
Jelačičom, zástupcom primátorky mesta,  zariadenie a vypočuli si viacero ľudí. Konštatovala, 
že   mala z tohto stretnutia dobrý pocit a dodala, že je potrebné riešiť navýšenie počtu 
zdravotníkov v zariadení.  Ing. Natália Svítková konštatovala, že je neprimerané, aby sa veci 
takýmto spôsobom cez sociálne siete riešili, uviedla, že stránka „Kto nám vládne v Prievidzi“ 
hnusne útočí len na niektoré osôby. Ďalej dodala, že podľa jej názoru je práca v zariadení 
vykonávaná zodpovedne.  S vyjadreniami súhlasila aj poslankyňa Úradníčková a poďakovala 
za vystúpenie pani Černákovej.  
Zamestnancom ZpS poďakovali aj ďalší poslanci – Ing.Bucák, p. Vráblová. Michal Dobiaš 
poznamenal, že zverejnené informácie o ZpS zdvihlo viacerých zo stoličky, aj on osobne sa 
informoval u pána riaditeľa a to niekoľkokrát. Veci mu boli dostatočne vysvetlené. Dodal, že 
sťažnosti v ZpS boli vždy, a to aj za predchádzajúceho vedenia. Uviedol, že v ZpS pracuje 
veľa zamestnancov, o ktorých sa tiež treba starať, venovať sa im. Primátorka mesta 
súhlasila, uviedla, že títo ľudia nemajú čas relaxovať, je ich málo a ich práca je veľmi 
náročná.  
JUDr. Petra Hajšelová sa zastala kolegu poslanca Branislava Gigaca, konštatovala, že ako 
poslanec sa zaujíma o veci v zariadení. Ing. Richard Fodor poznamenal, že poslanec ho 
neoslovil, neopýtal sa ho osobne na situáciu v zariadení. Ako riaditeľ zariadenia zvolal aj 
stretnutie poslancov, na ktoré za Volebný obvod 3 prišiel len poslanec Mgr. Libor Mokrý.  
Do diskusie sa zapojil aj poslanec Mgr. Libor Mokrý, ktorý konštatoval, že na konci tohto 
príbehu sú ženy, zamestnankyne zariadenia, ktoré boli hrubým spôsobom očiernené pred 
celým mestom.  Politický súboj sa zmenil na očierňovanie zamestnancov, nevinných ľudí, čo 
je absolútne neprístupné.  Konštatoval, že je na mieste ospravedlniť sa týmto ženám.  
Ing. Miroslav Žiak uviedol, že tiež nemá nič spoločné s menovanou stránkou. Vyzdvihol 
poslanca Branislava Gigaca ako pomáhal, bol nápomocný v čase pandémie. Do diskusie sa 
postupne zapájalo viacero poslancov.  Hovorili o práci zamestnancov zariadenia, o riešení 
danej situácie.  Na záver primátorka mesta dodala, že osobne si myslí, že v tejto veci šlo o 
to, aby bolo politicky ublížené jej a pánovi riaditeľovi ZpS. Ing. Miroslav Žiak sa ospravedlnil 
ženám zo ZpS, uviedol, že ho mrzí, ak im bolo všeobecne spoločnosťou ublížené. 
Primátorka rozpravu k bodu ukončila s tým, že počkáme na výsledok kontroly.  
MsZ uznesením č. 132/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo správu na vedomie. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 

K bodu 13) 
 Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020 predložil 
Ing. Richard Fodor, riaditeľ ZpS.  
Ing. Richard Fodor uviedol, že návrh je predložený z dôvodu potreby riešenia havarijnej 
situácie - porucha elektrického kotla v stravovacej prevádzke a zvýšených nákladov na mzdy 
zamestnancov spojených s krízovým plánom počas pandémie.  
Celkové príjmy a výdavky zariadenia po I. zmene rozpočtu budú vo výške 2 859 791 €. 
MsZ uznesením č. 133/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo I. zmenu rozpočtu 
Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
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K bodu 14) 
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska 

v Prievidzi za rok 2019  Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS. 
Mgr. Dana Horná informovala o činnosti kultúrneho strediska.  Počas roka zabezpečovalo 
KaSS svoju činnosti s priemerným počtom zamestnancov 27. 

Zároveň informovala o hospodárení strediska. Stredisko neeviduje žiadne záväzky, čo sa 
týka pohľadávok, v evidencii vedú pohľadávku voči bývalému prevádzkovateľovi kaviarne 
v dome kultúry.   
MsZ uznesením č. 134/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti 
a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2019, 
MsZ uložilo riaditeľke KaSS v Prievidzi vyrovnať stratu vo výške –12.844,52 € z hlavnej 
činnosti z roku 2019 zo zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2019, ktorý bol vo výške   
+13.196,10 €. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 

K bodu 15) 
Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 

2020 predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS. 
Mgr. Dana Horná uviedla, že návrh obsahuje zníženie   prevádzkovej dotácie strediska o 9 
tis. € z dôvodu, že oslavy SNP v auguste 2020 sa z dôvodu aktuálneho stavu koronakrízy 
neuskutočnia.  
Celkové príjmy a výdavky po I. zmene sú vo výške 869 081 €. 
V rámci II. úpravy rozpočtu v mesiaci august budú zahrnuté všetky výdavky v súvislosti s 
prijatými opatreniami proti šíreniu koronavírusu. 
MsZ uznesením č. 135/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo I. zmenu rozpočtu 
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020 vo výške 

- Celkové príjmy                                          869 081,00 € 

v tom dotácie od zriaďovateľa                  673 881,00 € 

                   z toho prevádzkové dotácie          666 881,00 €   

                   z toho kapitálové dotácie                  7 000,00 € 

- Celkové výdavky                                       869 081,00 €          

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 KaSS na rozpočtový rok 2019 po I. zmene rozpočtu KaSS: 
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy                             364 776,00 € 
2) výdavky na reprezentačné                                                          500,00 € 
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa                             673 881,00 € 

 
Prezentácia: 15 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za 
 
Mgr. Peter Krško sa vyjadril, že pri prijatí tohto uznesenia chcel hlasovať za. 
 

K bodu 16) 
Správu spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej 

zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2019 predložil JUDr. Ján 
Martiček, konateľ SMMP, s.r.o. 
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., zabezpečovala počas roka 2019 na základe  
Koncesnej zmluvy zo dňa 29.6.2016 v zmysle jej dodatkov, výkon správy hnuteľného a 
nehnuteľného majetku bytového hospodárstva, nebytových priestorov a ostatných budov 
zverených do správy, správu finančných prostriedkov a výkon agendy súvisiacej s predajom 
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bytov a nebytových priestorov,  Komisionárskych zmlúv, uzavretých pre bytové domy na 
Gazdovskej ulici, nájom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, výkon správy, 
prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, 
dodávku plnení spojených a súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov a  
Komisionárskej zmluvy zo dňa 22. 5. 2006 v znení jej dodatkov, správu hnuteľného a 
nehnuteľného majetku mesta Prievidza v Priemyselnom parku Západ I. 
K 31. 12. 2019 spravovala spoločnosť celkom 479 bytov.  Ku koncu roku bolo pre obyvateľov 
k dispozícii celkom 85 voľných bytov, všetky na Ciglianskej ceste.  
JUDr. Ján Martiček v krátkosti informoval o ekonomike spoločnosti, hospodárskom výsledku 
i vývoji pohľadávok.  Konštatoval, že pohľadávky majú rokmi klesajúcu tendenciu.  
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová sa pýtala, kde zvyčajne odchádzajú obyvatelia, pokiaľ z dôvodu 
nedoplatkov musia uvoľniť nájomné byty. JUDr. Ján Martiček uviedol, že spol. SMMP, s.r.o., 
situáciu týchto ľudí ďalej nerieši. Nájomný vzťah s nájomníkmi ukončujú len v prípade, že 
situácia je skutočne vážna. Michal Dobiaš sa pýtal, či z titulu koronakrízy zaznamenali nižší 
výber platieb za nájomné. Konateľ uviedol, že nezaznamenali zmenu platieb. Branislav 
Gigac sa pýtal na stanovisko Dozornej rady k správe. JUDr. Martiček uviedol, že Dozorná 
rada nemala žiadne výhrady.  Helena Dadíková poznamenala, že aj na rokovaní MsR bol 
dohodnutý postup, že nateraz sa nebudú uplatňovať žiadne sankcie z omeškania, mesto 
musí počkať na schválenie zákona.  
MsZ uznesením č. 136/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie  Správu spol. 
SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom 
podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2019. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18  poslancov za 
 

K bodu 17) 
Informáciu o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 

2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13 predložil JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti.  
JUDr. Ján Martiček uviedol, že na základe platnej Koncesnej zmluvy č. CE 538/2016/OZ/1.2  
zo dňa 29.06.2016 účinnej dňom 01.07.2016 v znení jej dodatkov a na základe pohybov 
koncesného majetku v uplynulom období, predkladá za spoločnosť SMMP, s.r.o.,  informáciu 
o zúžení nehnuteľného majetku. Ide o  úbytok majetku z dôvodu odpredaja objektu Ul. S. 
Chalupku – Pavilón C vrátane príslušného pozemku, kde Rozhodnutím Okresného úradu 
Prievidza, katastrálny odbor, zo dňa 17.03.2020, pod číslom vkladu V 1063/2020, tento 
povolil vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho Orva 
color, s. r. o.  Po informovaní MsZ o uvedenej skutočnosti bude zmluvnými stranami 
vypracovaný príslušný dodatok ku Koncesnej zmluve s jej zapracovaním. 
Celková obstarávacia cena predmetného majetku je 102.136,49 EUR a zostatková cena 
4.086,15 EUR. 
 
MsZ uznesením č. 137/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie  Informáciu 
o zúžení nehnuteľného majetku spol. SMMP, s.r.o., v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 
2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13 v rozsahu Prílohy č. 1 k materiálu MsZ č. 29/20 
v celkovej obstarávacej cene 102.136,49 Eur a zostatkovej cene 4 086,15 Eur.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18  poslancov za 
 

K bodu 18) 
JUDr. Ján Martiček, konateľ SMMP, s.r.o., predložil návrh na zmenu uznesenia MsZ 

č. 46/2020 zo dňa 2.3.2020.  
MsZ uznesením č. 46/20  zo dňa 2.3.2020  schválilo žiadosť o zvýšenie základného imania 
spoločnosti SMMP, s.r.o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 245 000,00 € na 
sumu 3 548 625,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník 
mesto Prievidza. Dôvodom zvýšenia základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o. bolo 
finančné pokrytie platieb istiny, úrokov a poplatkov k úveru v zmysle Zmluvy o termínovanom 
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úvere č.  1090/2016/UZ zo dňa 22.12.2016  pre prvú časť roka 2020. Zmluvou 
o termínovanom úvere je zabezpečená úhrada obstarávacích nákladov bytového domu na 
ul.  Ciglianskej súp. č. 2642, pop. č. 8 A,B,C,D, v Prievidzi s príslušenstvom. Vzhľadom na 
situáciu ohľadne pandémie COVID-19, z toho plynúcich finančných dopadov na rozpočet 
mesta Prievidza a vzhľadom na dohodu s bankou, ktorá poskytla uvedený úver o odklade 
splátok istiny a úrokov na dobu 9 mesiacov, spoločnosť žiada schváliť zmenu uznesenia.  
 
MsZ uznesením č. 138/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 
46/20 zo dňa 2.3.2020 takto: v časti II. sa nahrádza pôvodný text „zvýšenie základného 
imania spoločnosti SMMP, s. r. o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 245 
000,00 € na sumu 3 548 625,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný 
spoločník mesto Prievidza“ novým textom „zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, 
s. r. o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 100.000,00 € na sumu 3.403.625,00 
€ s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza“. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 19) 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, ktorý je v správe Základnej 

školy, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza v celkovej obstarávacej cene  98 710,89 € podľa 
vypracovaného zoznamu predložila PhDr. Katarína Machová, riaditeľka ZŠ Rastislavova ul.  
Ide o kopírovacie stroje, tlačiarne, dataprojektory, vizualizéry, skenery,  notebooky, počítače, 
monitory, softvéry po obhliadke odborných špecialistov sú po dlhoročnom používaní 
neopraviteľné - neschopné ďalšieho používanie bez uskutočnenia ďalšej opravy. Oprava je 
nerentabilná vzhľadom na vysoké náklady opravy a nedostupnosť dielov na vykonanie 
opravy. Golfové ihrisko bolo výrazne poškodené povodňou v roku 2010 a odvtedy neslúži 
svojmu účelu. Pozemok,  na ktorom stojí bol delimitovaný v roku 2016 pod správu ZUŠ Ľ. 
Stančeka Prievidza. 
V rámci projektu sa budú na škole budovať dve IKT učebne. Po vyradení majetku môžu tento 
posunúť v prípade záujmu ďalším subjektom.  
MsZ  uznesením  č.  139/20,  ktoré  tvorí  prílohu  k   zápisnici,      schválilo vyradenie 
neupotrebiteľného majetku mesta, ktorý je v správe Základnej školy, Rastislavova ulica 
416/4, Prievidza v celkovej obstarávacej cene  98 710,89 € podľa vypracovaného zoznamu. 
Kopírovacie stroje, tlačiarne, dataprojektory, vizualizéry, skenery,  notebooky, počítače, 
monitory, softvéry po obhliadke odborných špecialistov sú po dlhoročnom používaní 
neopraviteľné - neschopné ďalšieho používanie bez uskutočnenia ďalšej opravy. Oprava je 
nerentabilná vzhľadom na vysoké náklady opravy a nedostupnosť dielov na vykonanie 
opravy. Golfové ihrisko bolo výrazne poškodené povodňou v roku 2010 a odvtedy neslúži 
svojmu účelu. Pozemok na ktorom stojí bol delimitovaný v roku 2016 pod správu ZUŠ Ľ. 
Stančeka Prievidza. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku.  
 

K bodu 20) 
Žiadosti o zmenu územného plánu predložila Ing. arch. Zuzana Hlinková, architektka 

mesta.  
 
Spol. Gordy s.r.o., Staničná ul. 30081/2, Prievidza, vlastník parciel CKN 2375/1,2,3;1184/28 
KU Prievidza, požiadala o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny územného 
plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza, funkčno-priestorového bloku FPB 1-1.2 
s možnosťou zahrnutia existujúcich objektov na CKN 2375/1, 1184/28 KU Prievidza do 
zástavby polyfunkčných objektov“.  MsR odporučila zapracovať odkladaciu podmienku: 
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realizácia stavby sa uskutoční až po zmene ÚPN CMZ a po riadnom ukončení projektu 
financovaného zo zdrojov EÚ (t.j. po prevzatí a skolaudovaní stavby 9.koľaje). 
 
MsZ uznesením č. 140/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo obstaranie „Zmeny 
územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza, funkčno-priestorového bloku 
FPB 1-1.2 s preriešením možnosti zahrnutia existujúcich objektov na CKN 2375/1, 1184/28 
KU Prievidza do zástavby polyfunkčných objektov“,  žiadateľ Gordy s.r.o., Staničná ul. 
30081/2, Prievidza, vlastník parciel CKN 2375/1,2,3;1184/28 KU Prievidza, s odkladacou 
podmienkou:  realizácia stavby sa uskutoční až po zmene ÚPN CMZ a po riadnom ukončení 
projektu financovaného zo zdrojov EÚ (t.j. po prevzatí a skolaudovaní stavby 9.koľaje),  
oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej 
dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie „Zmeny územného plánu centrálnej 
mestskej zóny mesta Prievidza, funkčno-priestorového bloku FPB 1-1.2 s preriešením 
možnosti zahrnutia existujúcich objektov“ na CKN 2375/1, 1184/28 KU Prievidza do zástavby 
polyfunkčných objektov“, žiadateľom spol. Gordy s.r.o., Staničná ul. 30081/2, Prievidza, vo 
výške 100 % z celkových nákladov na obstaranie. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
František Kűffer, Ul. J.Jesenského 2885/10C, Prievidza, vlastník parciel CKN 5250, 5251, 
5252 KU Prievidza, požiadal  o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 
územného plánu mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok FPB 1-3-1 zmena funkcie zo 
zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou, na obytné územie (bývanie) – 
individuálne formy“. Ide o Športovú ulicu.  
MsZ uznesením č. 141/20,ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo obstaranie „Zmeny 
územného plánu mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok FPB 1-3-1 zmena funkcie zo 
zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou, na obytné územie (bývanie) – 
individuálne formy“,  žiadateľ  František Kűffer, Ul. J.Jesenského 2885/10C, Prievidza, 
vlastník parciel CKN 5250,5251,5252 KU Prievidza, oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, 
ako obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie 
„Zmeny územného plánu mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok FPB 1-3-1, zmena 
funkcie zo zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou, na obytné územie (bývanie) 
– individuálne formy“,  žiadateľom  Františkom Kűfferom, Ul. J. Jesenského 2885/10C, 
Prievidza,  vo výške 100 % z celkových nákladov na obstaranie. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Erik Rajnoha, Cintorínska 1699/77, Bojnice a Peter Wesserle, Prievidzská 57/72, Nitrianske 
Pravno, vlastníci parcely CKN 3946/87 KU Prievidza, požiadali  o obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie – „Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny 
mesta Prievidza (ÚPN CMZ Prievidza), funkčno-priestorový blok FPB 13-2.1, posunutie 
stavebnej čiary“, s úpravou existujúcich regulatívov – posunutie stavebnej čiary smerom 
ku komunikácii – Ul. M. Falešníka. 
MsZ uznesením č. 142/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo obstaranie  „Zmeny 
územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN CMZ Prievidza), funkčno-
priestorový blok FPB 13-2.1, posunutie stavebnej čiary“, žiadatelia Erik Rajnoha, Cintorínska 
1699/77, Bojnice a Peter Wesserle, Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, vlastníkov parcely 
CKN 3946/87 KU Prievidza s úpravou existujúcich regulatívov – posunutie stavebnej čiary 
smerom ku komunikácii – Ul. M. Falešníka,  oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako 
obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie „Zmeny 
územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN CMZ Prievidza), funkčno-
priestorový blok FPB 13-2.1 - posunutie stavebnej čiary“, žiadateľmi - Erik Rajnoha, 
Cintorínska 1699/77, Bojnice a Peter Wesserle, Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, vo 
výške 100 % z celkových nákladov na obstaranie. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 21) 
Nasledovné žiadosti v rámci bodu „Majetkovoprávne veci“ predkladala Ing. Petra 

Briatková, ref. právnej kancelárie.  
 

Spoločenstvo domu 1205, so sídlom v Prievidzi, Krajná ul. 24/1, IČO: 31 203 035,  požiadalo 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. 
Prievidza (Krajná ulica) parcela registra C KN č. 30, ostatné plochy s výmerou 12 473 m2, 
právo umiestnenia balkónov nad pozemok mesta Prievidza v rámci obnovy bytového domu. 
Hĺbka balkóna 1,2  m; šesť radov v šírke 2,3 m.  Predpokladaný rozsah vecného bremena 
42,290 m * 1,2 m. 
Pamiatkový úrad sa k žiadosti nevyjadruje, nakoľko sa nejedná o pamiatku. Architektka 
mesta však v danej veci komunikovala aj s pamiatkovým úradom, žiadateľ dodržal 
podmienky stanovené mestom.   
MsZ uznesením č. 143/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. 
ú. Prievidza parcela registra C KN č. 30, ostatné plochy s výmerou 12 473 m2, právo 
umiestnenia balkónov nad pozemok mesta Prievidza v rámci obnovy bytového domu, v 
prospech Spoločenstva domu 1205, IČO: 31 203 035, podľa zamerania geometrickým 
plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2 zaťaženého vecným 
bremenom a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, určenej východiskovými 
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, 
minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2, 
a za podmienok: žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá 
spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, 
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ing. Mgr. Peter Vrták, trvalý  pobyt Prievidza,  Ul. F. Madvu 333/31, požiadal o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza  
(Ul. A. Sládkoviča) parcela registra C KN č. 1154/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
3968 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky NN a prípojky vody k prestavbe 
rodinného domu. Rozsah vecného bremena podľa doloženej pracovnej verzie GP je 24 m2. 
Žiadateľ doložil pracovnú verziu Geometrického plánu č. 110/2020, ktorú vyhotovila 
spoločnosť  GEOMAP Prievidza dňa 14.05.2020 s vyznačením priebehu IS spolu s 
ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1 (na základe 
doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam 
súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18). 
MsZ uznesením č. 144/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. 
ú. Prievidza parcela registra C KN č. 1154/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3968 
m2 v časti diel 1 v rozsahu výmery 24 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky NN 
a prípojky vody k prestavbe rodinného domu, v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza 
parcela registra C KN č. 1177, podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za 
odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako 
násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky 
ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, 
ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena 
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2, a za podmienok:  inžinierske siete 
realizovať pretlakom popod komunikáciu,  podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, 
že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, 
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bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z 
prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto 
vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania, žiadateľ je povinný 
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu s rozhodnutím o povolení vkladu 
na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, bude podmienkou aj pre stavebné 
konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia, žiadateľ je povinný umiestniť merače na 
pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ing. Branislav Krchňavý, PhD. a Ing. Martina Krchňavá, spoločný trvalý  pobyt Prievidza,  
Južná 169/7, požiadali o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
na časti pozemkov v k. ú. Hradec (Pavlovska ulica) parcela registra C KN č. 464/18, 
zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 39 m2, parcela registra C KN č. 542/4,  zastavané 
plochy a nádvoria  s výmerou 1597 m2   a parcela registra E KN č. 849, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 509 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody, plynu a 
elektriky k novostavbe rodinného domu. Rozsah vecného bremena podľa doloženej 
pracovnej verzie GP je 22 m2. Žiadatelia doložili pracovnú verzii Geometrického plánu č. 
48185655-49/2020, ktorú vyhotovil Patricius Sova - GEOSKTEAM dňa 21.04.2020 s 
vyznačením priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej 
časti GP ako diel 1-3 (na základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil 
k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18). 
MsZ uznesením č. 145/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. 
ú. Hradec parcela registra C KN č. 464/18, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 39 m2, 
parcela registra C KN č. 542/4,  zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 1597 m2   a parcela 
registra E KN č. 849, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 509 m2 v časti diel 1-3 v 
rozsahu výmery 22 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody, plynu a elektriky k 
novostavbe rodinného domu, v prospech vlastníkov pozemku v k. ú. Hradec parcela registra 
C KN č. 507, podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 
80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy 
pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného 
pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť 
prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho 
práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento 
účel a v danej lokalite je 10,00 €/m2, a za podmienok: -  inžinierske siete realizovať pretlakom 
popod komunikáciu,  - podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 
mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude 
priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom 
výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež 
uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania,  žiadateľ je povinný uzatvoriť 
zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na 
katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie 
a vydanie kolaudačného rozhodnutia,  žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku 
vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta). 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Ing. Petra Briatková informovala o stanovisku  k oznámeniu rozhodnutia MsZ č. 13/20 zo dňa 
27.01.2020  a  žiadosť Bc. Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul.  717/32, 
o prehodnotenie výšky sankcie za nedodržanie trasovania uloženia inžinierskych sietí 
v zmysle uznesenia MsZ č.  13/20 zo dňa 27.01.2020 (zriadenie vecného bremena bolo 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 408/17 dňa 02.10.2017 v znení uznesenia 
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č. 13/20 dňa 27.01.2020, uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
dňa 04.12.2017. 
V zmysle doloženého GP je zrejmé, že pán Briatka plne zmenil trasovanie, a až po 
zrealizovaní uloženia IS písomne požiadal o zmenu trasovania.  Novým uložení došlo 
k menšiemu zaťaženiu mestských pozemkov.   
MsZ uznesením č. 146/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo    zníženie sankcie  pre Bc. 

Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul.  717/32, a to  na celkovú výšku 720,00 
€, čo predstavuje 10 % z vyčíslenej zmluvnej pokuty za obdobie od 11.12.2019 (deň 
nasledujúci po dni doručenia GP) do 27.01.2020 (vrátane, deň zasadnutia MsZ),    zmenu 

uznesenia MsZ č.  13/20 dňa 27.01.2020 takto: v časti II. schvaľuje sa bod c) nahrádza 
znením „c) schváliť sankcie za nedodržanie trasovania – uloženia inžinierskych sietí, a to vo 
výške 720,00 €, čo predstavuje 10 % z vyčíslenej zmluvnej pokuty za obdobie od 11.12.2019 
(deň nasledujúci po dni doručenia GP) do 27.01.2020 (vrátane, deň zasadnutia MsZ).“ 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Právna kancelária navrhla zmenu uznesenia MsZ č. 99/20 zo dňa 13.05.2020 – oprava 
uznesenia z dôvodu opisovej chyby.  
MsZ uznesením č. 147/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 
99/20 zo dňa 13.05.2020 takto: v časti II. schvaľuje v bode 3. písm.b) sa vypúšťa text 
„Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,“  a nahrádza sa textom 
„Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.“ 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Erika Vašková, referentka právnej kancelárie.  
 
MsZ uznesením č. 148/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to objekt bývalej II. ZŠ 
Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedenej na liste 
vlastníctva č. 12116  ako budova školy, druh stavby  11,  na pozemku parcela registra C KN 
č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2, vrátane vonkajšej kanalizácie 
a kanalizačnej šachty a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 530 m2, nehnuteľnosti odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-
244/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 29. 10. 2019, úradne 
overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 13. 11. 2019 pod č. 1213/2019,  vedené na liste 
vlastníctva č. 12116 (Geometrickým plánom bola stavba – budova školy súpisné číslo 1938 
na pozemku parcela registra C KN č. 829/14 reálnou deľbou rozdelená na dve samostatné 
funkčne schopné stavby, ktoré majú rozdielny typ konštrukcie ako i účel. Stavba spĺňa 
technické podmienky reálnej deľby nehnuteľnosti. Jedná sa o stavbu školský pavilón 
s učebňami a hygienickým zariadením na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2 a stavbu skladu na novovytvorenom 
pozemku parcela registra C KN č. 829/47 s výmerou 49 m2),    formou obchodnej verejnej 
súťaže s podmienkami: 

1. účel využitia: na podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta, 

2. kúpna cena objektu vrátane vonkajšej kanalizácie a kanalizačnej šachty    

a pozemku pod objektom: minimálne vo výške 178 674,09 € ( Znalecký  

posudok č. 15/2019, vyhotovený spoločnosťou AUDING, s. r. o., Prievidza),    

3. termín úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 

      4. víťaz súťaže sa zaviaže rešpektovať Územný plán mesta Prievidza v časti 

          „ Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky“,  

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
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Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
 
Ing. Mária Halahyjová,  trvalý pobyt Ul. A. Sládkoviča č. 15/15,  971 01  Prievidza, požiadala 
o kúpu nehnuteľnosti v   k. ú. Prievidza,  časti  pozemku  parcela  registra  C  KN č.  1161/2, 
záhrady v rozsahu výmery 90 m2, na účel rozšírenia záhrady. Pozemok sa nachádza vedľa 
nehnuteľnosti žiadateľky  na Ul. A. Sládkoviča zo strany železnice. O túto časť pozemku sa 
stará 35 rokov, na základe čoho žiada si kúpu za minimálnu prípadne symbolickú cenu. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli  dňa 19. 05. 2020. 
MsZ uznesením č. 149/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľnosti v   k. ú. Prievidza,  pozemku  parcela  registra    C  KN č.  
1161/12, záhrady  s výmerou 98 m2,  zameraného a odčleneného z pozemku parcela 
registra C KN č. 1161/2, záhrady s výmerou 395 m2, Geometrickým plánom č. 52 433 927-
12/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 
01  Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 14. 02. 2020 pod číslom 
164/2020, vedeného na liste vlastníctva č. 1,  pre Ing. Máriu Halahyjovú,  trvalý pobyt Ul. A. 
Sládkoviča č. 15/15,  971 01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel  rozšírenia záhrady, 
spôsobom prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, 
že žiadaný pozemok je pre mesto nevyužiteľný a svojím umiestnením je  bezprostredne 
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky - kupujúcej. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Matej Kovalík,  trvalý pobyt Dúbravská ul. č. 938/13,  971 01  Prievidza, požiadal o kúpu 
nehnuteľností v   k. ú. Prievidza,  pozemku parcela registra C KN č. 2850/3, zastavané 
plochy   a nádvorie   s výmerou   106 m2,   v celosti a časti  pozemku  parcela  registra    C  
KN č.  2852/2, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 52 m2, na účel prístupu 
k rodinnému domu  vo vlastníctve  žiadateľa. Pozemky sa nachádzajú   vedľa Ul. M. 
Medveckej. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 19. 05. 2020. 
MsZ uznesením č. 150/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo  prevod prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľností  v   k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 2850/3, 
zastavané plochy   a nádvorie   s výmerou   106 m2,   v celosti a   pozemku  parcela  registra    
C  KN č.  2852/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 52 m2, zameraného 
a odčleneného z pozemku parcela registra C KN č. 2852/2, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 605 m2, Geometrickým plánom č. 52 433 927-27/2020, vyhotoveným 
spoločnosťou GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01  Prievidza, úradne 
overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 28. 02. 2020 pod číslom 236/2020, pozemky spolu 
s výmerou 158 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Mateja Kovalíka,  trvalý pobyt 
Dúbravská ul. č. 938/13,  971 01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel  prístupu 
k rodinnému domu, spôsobom prevodu pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa odôvodneného tým, že žiadané pozemky sú pre mesto nevyužiteľné a svojím 
umiestnením sú  bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - 
kupujúceho. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Petronela Wunderová, trvalý pobyt Nábr. sv. Cyrila č. 359/23, Prievidza a MUDr. Daniela 
Hirnerová, trvalý pobyt Západ č. 1056/13,  Trstená opakovane  požiadali o zámenu 
nehnuteľností, a to časti pozemku v ich vlastníctve, parcela registra C KN č. 2118/2, 
zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 256 m2, zapísaný na LV č. 5494 v k.ú. 
Prievidza, nachádzajúci sa za Meštianskym domom v Prievidzi na Námestí slobody, za časť 
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pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, parcela registra C KN č. 2118/1, zastavaná plocha 
a nádvorie v rozsahu výmery 195 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Prievidza. 
Branislav Gigac požiadal o stiahnutie žiadosti a navrhol, aby mesto ešte skúsilo rokovať so 
žiadateľkami.  
MsZ uznesením č. 151/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo  poslanecký návrh 
Branislava Gigaca na stiahnutie opakovanej žiadosti Petronely Wunderovej, Prievidza 
a MUDr. Daniely Hirnerovej, Trstená o zámenu nehnuteľností z rokovania MsZ zo dňa 
08.06.2020. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za, 5 proti, 7 sa zdržalo 
 
MsZ uznesením č. 152/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámenu nehnuteľností, 
a to časti pozemku v ich vlastníctve, parcela registra C KN č. 2118/2, zastavaná plocha 
a nádvorie v rozsahu výmery 256 m2, zapísaný na LV č. 5494 v k.ú. Prievidza, nachádzajúci 
sa za Meštianskym domom v Prievidzi na Námestí slobody, vo vlastníctve Petronely 
Wunderovej, trvalý pobyt Nábr. sv. Cyrila, č. 359/23 Prievidza a MUDr. Daniely Hirnerovej, 
trvalý pobyt Západ č. 1056/13, Trstená za časť pozemku, parcela registra C KN č. 2118/1, 
zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 195 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Prievidza 
vo vlastníctve mesta Prievidza.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 14 poslancov proti, 1 sa zdržal 
 
Spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 45 438 528 
požiadala o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Ulici J. 
Kráľa, parc. reg. CKN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  
v predpokladanej výmere 22,4 m2, za účelom vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň 
Kolotoč a rozšírenia kapacity a spríjemnenia konzumu obedov občanom Prievidze + 
sprístupnenie imobilným zákazníkom a matkám s kočíkmi. 
MsZ uznesením č. 153/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta prenechať 
do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku parcela registra C KN č. . 99 – ostatná plocha, s výmerou 12713 m2, evidovaná na 
LV č. 1,  pre spoločnosti Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 
45 438 528, za účelom vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň Kolotoč a rozšírenia 
kapacity a spríjemnenia konzumu obedov občanom Prievidze + sprístupnenie imobilným 
zákazníkom a matkám s kočíkmi, v rozsahu výmery 22,4 m2, s celoročným užívaním,  
spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný 
rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, 
ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta,  za podmienok: 

 nájomného vo výške:  

0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.  

0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4.  

 na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou  

 po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu 

 vonkajšiu terasu zriadiť podľa predložených vizualizácií 

Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Jozef Polkoráb, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 820, požiadal 
o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3102 m2, v predpokladanej výmere 25 m2, 
nachádzajúcom sa na Námestí slobody, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného 
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vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 01.12.2020 do 
03.01.2021. Spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady. 
MsZ uznesením č. 154/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta prenechať 
do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, zapísaný na LV č. 1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 3102 m2, v predpokladanej výmere 25 m2, nachádzajúcom sa na Námestí slobody, 
pre Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 820, za 
účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice 
a nealko nápojov v termíne od 01.12.2020 do 03.01.2021, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa odôvodneného tým, že medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný 
rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, 
ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta, za podmienok: nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň,  
na dobu určitú  od 1.12.2020 do  03.01.2021 s tým, že spotrebované energie bude znášať na 
vlastné náklady a  stánok prispôsobí architektonickému vzhľadu susedných drevených 
stánkov vrátane farebnosti strechy. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 

 
Miroslava Cebák, Ul. T. Milkina, 586/8, Prievidza požiadal o kúpu nehnuteľnosti, pozemku vo 
vlastníctve mesta, v k. ú. Prievidza,  parcelu registra CKN  č. 3796/24 – zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 18 m2, evidovaná na LV 1. Ide o pozemok pod garážou so súp. č. II. 
1568 na Ulici za depom,  ktorú žiadateľ kúpil od Ferdinanda Vranku, ktorý predmetný 
pozemok užíval na základe nájomnej zmluvy č. 15/2012. Všetky pozemky pod garážami boli 
v uvedenej lokalite už predané za cenu 41,31 €/m2 (uzn. MsZ č. 452/15).  In. erika Vašková 
informovala o žiadosti Ferdinanda Vranku o ukončenie nájomnej zmluvy  č. 15/2012. 
Informácia bola zverejnená na úradnej tabuli dňa 19.5.2020. 
MsZ uznesením č. 155/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  pozemok pod garážou, parcela 
registra CKN  č. 3796/24 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, evidovaná na LV 
1, pre Miroslava Cebáka, Ul. T. Milkina, 586/8, Prievidza, za cenu 41,31 €/ m2,  za 
účelom majetkovoprávneho usporiadania, spôsobom prevodu nehnuteľného majetku podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je odôvodnený tým, že uvedený pozemok sa 
nachádza pod stavbou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa a je pre mesto nevyužiteľný. 
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 
Spoločnosť Kenoe s.r.o., Lomnica 502, 972 27 Liešťany, IČO: 52 548 848, o nájom časti 
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN č.  2238/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 842 m2 , evidovaná na LV 1, v rozsahu výmery 55 m2, 
za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou reštaurácie, 
nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, so záberom pozemku počas celého roka. Zámer 
bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 19.05.2020. 
MsZ uznesením č. 156/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo  nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku 
parcela registra CKN č.  2238/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 842 m2 , evidovaná 
na LV 1, vo výmere 55 m2, pre spoločnosť Kenoe s.r.o., Lomnica 502, 972 27 Liešťany, IČO: 
52 548 848, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou reštaurácie, 
nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí,   so záberom pozemku počas celého roka, za 
podmienok: nájomného vo výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. 0,02 
€/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou 
lehotou, po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu, riešenia 
vzhľadu terasy s architektom mesta v zmysle Regulatívov letných terás na Námestí slobody, 
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spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť  o 
všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude 
poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
Tatiana Přibyl MariMad, Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, Prievidza, IČO: 46900128, požiadala 
o  nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, časti pozemku na Ul. P. J. 
Šafárika parcely CKN č. 5036/1, za účelom umiestnenia stánku v rozsahu 36 m2. Ide 
o prechod nájmu po Jane Letavajovej, ktorá požiadala o ukončenie nájomného vzťahu (NZ č. 
32/2013) z dôvodu predaja stánku žiadateľke p. Přibyl. Zámer bol zverejnený na úradnej 
tabuli dňa 19.05.2020.  MsZ uznesením č. 157/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,   schválilo 
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku parcela registra C KN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50993 
m2, zapísaný na LV  č. 1, vo výmere 36 m2, pre Tatianu Přibyl, so sídlom Ul. Ľ. Ondrejova 
845/18, Prievidza, IČO: 46900128, za účelom umiestnenia novinového stánku, za 
podmienok nájomného: za pozemok pod predajným stánkom v rozsahu výmery 30  m2 vo 
výške: 0,20 €/m2/deň, za pozemok pod chodníkom v rozsahu výmery 6  m2 vo výške 
1€/mesiac, s prevzatím zodpovednosti za starostlivosť o chodník smerujúci k novinovému 
stánku vo vlastníctve žiadateľky a za prípadné škody vzniknuté v spojení s jeho užívaním, po 
vysporiadaní všetkých záväzkov súčasnej nájomníčky a ukončení nájomného vzťahu, na 
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko na predmete nájmu je umiestnený novinový stánok vo vlastníctve 
žiadateľky, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta 
pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou  o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Michal Dobiaš uviedol, že stánok nie je veľmi pekný. Branislav Gigac poznamenal, že nová 
vlastníčka plánuje jeho rekonštrukciu.  

 
Jitka Hejtmánková, Ul. A. Stodolu 160/8, Prievidza, IČO: 46682970, opätovne požiadala 
o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Ulici J. M. Hurbana, 
parc. reg. CKN č. 5086/1 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1428 m2, evidovaná na 
LV č. 1, za účelom rozšírenia terasy k zabehnutej prevádzke Gold Pub, v rozsahu výmery 21 
m2, so záberom pozemku počas celého roka, Zároveň  doložila projektovú dokumentáciu 
k stavbe: „Terasa s prístreškom Gold Pub“. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  
19.05.2020.  
MsZ uznesením č. 158/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza, časť pozemku 
parcela registra C KN č. 5086/1 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1428 m2, 
evidovaná na LV č. 1, vo výmere 21 m2, pre Jitku Hejtmánkovú, Ul. A. Stodolu 160/8, 
Prievidza, IČO: 46682970, za účelom rozšírenia terasy k zabehnutej prevádzke Gold Pub, 
nachádzajúcej sa na Ulici J. M. Hurbana, so záberom pozemku počas celého roka, za 
podmienok: nájomného vo výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., 0,02 
€/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou 
lehotou, dodržania predloženej projektovej dokumentácie a vizualizácie, odsúhlasenej 
architektkou mesta a s dobou výstavby terasy do 1 mesiaca odo dňa schválenia nájmu časti 
pozemku mestským zastupiteľstvom, v opačnom prípade uhradí   pokutu  vo výške  150 €  
za každý deň porušenia týchto podmienok, pričom nárok na   plnenie vzniká mestu  
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Prievidza  odo dňa zistenia porušenia podmienok a zaniká dňom, kedy dôjde k náprave, teda 
k súladu so schválenou vizualizáciou, pred ukončením nájomného vzťahu uvedie nájomca 
pozemok mesta do pôvodného stavu, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko 
medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
platnom znení, patrí aj starostlivosť  o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho 
obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom 
mesta.  
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 proti 
 
Spoločnosť TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, Kanianka, IČO: 36 797 006 
požiadala o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy  č. 31/18, uzatvorenej s mestom Prievidza 
dňa 27.8.2018, s účinnosťou od 28.8.2018, predmetom ktorej je nájom pozemkov v k. ú. 
Prievidza na Gazdovskej ulici (v zmysle uzatvoreného dodatku č. 1 k predmetnej zmluve).  
Predĺžiť zmluvu žiadajú do 31.12.2021 (pôvodne bola platnosť do troch rokov od účinnosti 
zmluvy, teda do 28.8.2021). 
MsZ uznesením č. 159/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo uzatvorenie Dodatku č. 2 
k Nájomnej zmluve  č. 31/18 so spol. TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, Kanianka, 
IČO: 36 797 006, predmetom ktorého je zmena čl. III Doba a skončenie nájmu bod 1 takto: 
„1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021“. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
 
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.,  požiadali o udelenie súhlasu na postúpenie 
pohľadávky spoločnosti B Investment, spol. s r.o., IČO: 47 189 223, Panenská 6, 811 03 
Bratislava, ktorá vznikla na základe Uznania dlhu a prevzatia dlhu uzatvoreného podľa § 558 
a § 531 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 
21.12.2016, ktoré bolo uzatvorené medzi Mestom Prievidza ako dlžníkom a Technickými 
službami mesta Prievidza s.r.o. ako prenajímateľom, na Slovenskú basketbalovú asociáciu 
o. z., IČO: 17315166, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava. 
MsZ uznesením č. 160/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo udelenie súhlasu na 
postúpenie pohľadávky spoločnosti B Investment, spol.  s r.o., IČO: 47 189 223, Panenská 6, 
811 03 Bratislava, ktorá vznikla na základe Uznania dlhu a prevzatia dlhu uzatvoreného 
podľa § 558 a § 531 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov zo dňa 21.12.2016, ktoré bolo uzatvorené medzi Mestom Prievidza ako dlžníkom 
a Technickými službami mesta Prievidza s.r.o. ako prenajímateľom, na Slovenskú 
basketbalovú asociáciu o. z., IČO: 17315166, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
František Zubáň a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa  č. 567/63A, 971 01 
Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 
5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 55 m2, na účel vytvorenia 4 parkovacích miest 
z eko-drenážnych tvárnic – zavlažovacie tvárnice. Pozemok prináleží k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 19. 05. 2020. 
Michal Dobiaš požiadal, aby z návrhu uznesenia bolo vypustené slovo „vzrastlé“.  Primátorka 
mesta súhlasila, poslanci nemali výhrady k návrhu. Ing. Štefan Bača upozornil, že na 
pozemku môžu byť aj malé stromy, prípadne kríky.  
MsZ uznesením č. 161/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne 
prebytočného  majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  pozemku parcela registra 
C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 55 m2, zapísaného na LV č. 1, pre 
Františka Zubáňa a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 
Prievidza na účel vytvorenia 4 parkovacích miest z eko-drenážných tvárnic – zavlažovacie 
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tvárnice, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadaný 
pozemok svojím umiestnením prináleží k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí 
vybudujú parkovacie plochy, a tie budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so 
základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj 
jeho územia a o potreby jeho obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, za podmienky – nájomné vo výške 2,50 €/m2/rok, na dobu 
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, s tým že nedôjde k výrubu stromov a narušeniu 
zelene, po prevádzkovom čase objektu budú parkovacie miesta sprístupnené verejnosti  a 
po skončení nájmu má prenajímateľ prednostné právo odkúpiť od nájomcu vytvorené 
parkovacie miesta z eko – drenážných tvárnic za 1€.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 

K bodu 22) 
22.1)  Informáciu o „Dohode o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti“, 
predloženú spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava,  
v súvislosti s realizáciou investičnej akcie: „Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou 
a Malonecpalskou ulicou“. 
Mesto Prievidza požiadalo dňa 18. 2. 2020 ako investor akcie „Spojovací chodník medzi 
Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou“ spoločnosť SPP distribúcia o súhlas 
s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia.  
Výsledkom je  Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti. 
MsZ uznesením č. 162/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo uzatvorenie „Dohody 
o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti“, so spoločnosťou SPP – 
distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava,  predmetom ktorej je úprava 
vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri vybudovaní/umiestnení stavby „Spojovací 
chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou“.  
Prezentácia: 15 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za 
 
22.2)  Informáciu o spracovaných projektových dokumentáciách zabezpečovaných odborom 
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ Prievidza predložil Ing. Štefan 
Bača, vedúci odboru. Požiadavka bola znesená na spoločnom pracovnom stretnutí 
poslancov pred rokovaním MsZ.   
Michal Dobiaš požiadal, či by nebolo možné všetky nové projektové dokumentácie, ktoré sa 
dotýkajú verejného priestoru, prerokovať aj na komisii dopravy, výstavby a ÚP.  
Mgr. Ivan Benca uviedol, že takýto postup nie je jednoduchý  a to s ohľadom na časové 
hľadisko.  Primátorka mesta uviedla, že momentálne sa riešia vodozádržné opatrenia.  
Mesto je limitované výzvou.  
 
22.3)  Návrh na zmenu uznesenia  MsZ č. 49/20  zo dňa 02. 03. 2020  z dôvodu zmeny 
názvu projektu predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci ref. pre projekty a investície.  
Mgr. Ivan Benca uviedol, že Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo dňa 02.03.2020 
uznesenie číslo 49/20 – projekt  s názvom: Podpora kapacít verejnej správy v 
Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach.  Na základe usmernenia Riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Efektívna verejná správa je potrebné opraviť  pôvodný názov projektu:  
Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach, na nový názov 
projektu: Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza.  
MsZ uznesením č. 163/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 
49/20  zo dňa 02. 03. 2020 takto: v časti I. a v časti II. sa text: „Podpora kapacít verejnej 
správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach “ nahrádza textom: „Podpora kapacít verejnej 
správy v okrese Prievidza“.  
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
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22.4)   MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, predložil návrhy na zmenu  v zložení 
komisie školstva a kultúry a zmena zástupcu mesta v Rade školy ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3, 
Prievidza.  
Konštatoval, že vzdaním sa  poslaneckého mandátu Mgr. Zuzany Vreckovej zaniká jej 
členstvo v komisii školstva a kultúry.  Zároveň informoval o návrhu na  zvolenie Ing. Soni 
Babiakovej za členku komisie školstva a kultúry z radov poslancov. 
MsZ uznesením č. 164/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 
519/18 zo dňa 3. 12. 2018 v znení uznesenia č. 197/19 zo dňa 13. 5. 2019 takto: v časti II. 
písm. b) sa vypúšťa „ Mgr. Zuzanu Vreckovú“, MsZ zvolilo za členku komisie školstva 
a kultúry z radov poslancov Ing. Soňu Babiakovú.  
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, informoval o návrhu na zmenu  zástupcu mesta 
v Rade školy – ZŠ Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza, kde bola delegovaná ako zástupca mesta  
Mgr. Zuzana Vrecková. Mgr. Zuzanu Vreckovú nahradí Ing. Soňa Babiaková.  Mgr. Zuzana 
Vrecková  naďalej  zostáva  delegovaná za zriaďovateľa v Rade školy – MŠ Ul. J. 
Matušku,  Prievidza. 
Branislav Gigac uviedol, že Mgr. Zuzana Vrecková je  zároveň aj členkou Mestskej školskej 
rady.  Pýtal sa, či zmena sa bude riešiť aj v Mestskej školskej rade. Ing. Naďa Prilinská 
uviedla, že na základe informácie od vedúcej odboru školstva a starostlivosti o obyvateľov, 
táto zmena sa bude riešiť až následne, pravdepodobne na augustovom zastupiteľstve.  
Helena Dadíková poznamenala, že čo sa týka delegácie členov do Mestskej školskej rady, 
tam je ten proces zložitejší. 
MsZ uznesením č. 165/20, ktoré tvorí prílohu  k zápisnici, zrušilo s účinnosťou od 8. 6. 2020 
členstvo Mgr. Zuzany Vreckovej v Rade školy - ZŠ Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza, MsZ 
schválilo s účinnosťou od 8. 6. 2020 zmenu uznesenia MsZ č. 534/18  zo dňa 3. 12. 2018 
takto:  v časti II. písm. b)  ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza sa vypúšťa „Mgr. Zuzana 
Vrecková“,  MsZ schválilo  s účinnosťou od 8. 6. 2020 delegovanie  Ing. Soni Babiakovej  
ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
 

K bodu 24) 
„Interpelácie poslancov“ 

Ing. Renáta Úradníčková ako reakciu na niektoré výstupy kolegov v rámci rokovania MsZ 
uviedla, že Ing. Ľuboš Jelačič je ústretový, dynamický človek a vyzvala poslancov, aby 
zvážili slová, mali úctu voči kolegom. 
Branislav Gigac reagoval s tým, že osobne má ľudsky veľmi rád Ing. Ľuboša Jelačiča pre 
jeho empatiu a pod.  V rámci tohto bodu požiadal o informácie vo veci kontajnerov na 
oblečenie, ktoré sú umiestnené po sídliskách. Pýtal sa na zmluvu, zabezpečenie.     
Odpovedané bude poslancovi písomne.  
 
Branislav Gigac sa pýtal, akým spôsobom prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa – 
multifunkčné ihrisko  ZŠ Sama Chalupku, akú ponuku dal, v akej kvalite . Odpovedané bude 
poslancovi písomne.     
 
Branislav Gigac upozornil na umiestnenie stojísk na kontajnery na Ul. Fándlyho a na Ul. Ľ. 
Ondrejova pri výjazde na hlavnú cestu. Konštatoval, že toto nie je vhodné stanovisko, 
nakoľko tu hrozí kolízia chodcov s motorovými vozidlom. Požiadal o riešenie.   Odpovedané 
bude poslancovi písomne.     
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Branislav Gigac požiadal o zamedzenie vstupu motorovými vozidlami pred pamätníkom SNP 
(buď umiestnenie rampy, prípadne zamedziť vstup kamennými alebo betónovými 
zábranami). Ďalej požiadal o úpravu  zelene pri výstupe z podzemného garážového státia  
(OD Vtáčnik).   
Michal Dobiaš uviedol, že treba zvážiť zamedzenie vstupu na Banskú.  Ďalej predložil 
požiadavku na pokosenie Židovského cintorína a požiadal o výsadbu veľkých vzrastlých 
stromov na Ulici Matice slovenskej (v minulosti boli na tomto mieste vyrúbané veľké topole).  
Ďalej hovoril o výrube stromov na pozemku oproti bývalému družstvu. Požiadal o preverenie, 
či za výrub bola vykonaná náhradná výsadba v danej lokalite.    
Michal Dobiaš upozornil, že na  Povstaleckej ulici je  nalomená lipa. Ďalej vyzdvihol projekt, 
ktorý je realizovaný v priestore MsÚ – psík pre nevidiacich, ktorého má v starostlivosti a vo 
výcviku zamestnankyňa mesta p. Drozdová.  Taktiež vyzdvihol prácu poslankýň, ktoré 
zrealizovali projekt „Ber to“. Zároveň poďakoval prednostovi MsÚ, zamestnancom úradu 
i svojim kolegom poslancom sa aktivitu v čase pandémie. MVDr. Norbert Turanovič uviedol, 
že veľká vďaka patrí kolegom na MsÚ, situácia, ktorá nastala, bola veľmi náročná.  
MDDr.  Veronika Drábiková hovorila o potrebe obnovy čiar na komunikáciách, požiadala 
o doloženie časového harmonogramu. 
Branislav Gigac požiadal o doplnenie osvetlenia na  územie revitalizácie verejného 
priestranstva na sídlisku Zapotôčky.  Ďalej hovoril o téme zástupcov mesta v orgánoch spol. 
PTH, a.s.  Smerom k primátorke mesta uviedol, že deklarovala záujem byť v predstavenstve 
spol. PTH, a.s. Primátorka mesta uviedla, že vec je ešte otvorená. 
Ing. Renáta Úradníčková upozornila na veľký strom, ktorý bráni vo výjazde na hlavnú cestu  
(Ulica Nábr. sv. Cyrila – ulica nad ňou, smerom po ľavej strane) 
Branislav Gigac hovoril o odpustení poplatku za terasy za mesiace apríl a máj. Primátorka 
mesta uviedla, že určite sa touto témou bude mesto zaoberať.  
 

 
K bodu 25) 

„Záver“ 
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, že v mesiaci jún plánuje 
zvolať ešte jedno rokovanie MsZ a to na pondelok 29. 6. 2020. Následne plánuje zvolať 
rokovanie MsZ v mesiaci august.  Poďakovala všetkým prítomným 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 08. 06. 2020 
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: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
                 Mgr. Peter Krško             Juraj Ohradzanský 

overovateľ I.                             overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
MVDr. Norbert Turanovič    JUDr. Katarína Macháčková 

  prednosta MsÚ        primátorka mesta 
 

 
 
 
 
 
 

Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
 


