Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 22.2.2011
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
11.40 h

Prítomní:

30 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka
PhDr. Ján Lauf – splnomocnenec pre etiku a protokol
Mgr. Marek Mittaš – referent marketingovej komunikácie
Ing. Naďa Prilinská – asistentka prednostu MsÚ
Ing. Milan Kučík – vedúci odboru vnútornej správy
Mgr. Dagmar Jenisová – vedúca právneho oddelenia
JUDr. Róbert Pietrik – právnik MsÚ
Ing. Katarína Bašková – vedúca ekonomického odboru
Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru starostlivosti o občana
Ing. Ľudmila Richterová – vedúca odboru DPOaS
Ing. arch. Vladimír Falat – vedúci odboru výstav. a RR
Ing. Milan Rybanský – vedúci odboru školstva
Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia
Ing. Peter Paulík - riaditeľ KaSS
Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s. r. o.
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s.r.o.
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP
Ing. Pavel Pařízek – dopravný riaditeľ SAD Prievidza, a.s.
– ďalej podľa prezenčnej listiny
masmédiá, obyvatelia
– podľa prezenčnej listiny

- k bodu 1 –
Otvorenie
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov,
zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu, novinárskej
obce, regionálnej televízie, hostí a obyvateľov mesta.
Na MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 29 poslancov, teda nadpolovičná väčšina,
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková - primátorka
mesta, Helena Dadíková – zástupkyňa primátorky mesta, MVDr. Norbert Turanovič –
prednosta MsÚ, Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka mesta, Ing. Martin Bugár –
spravodajca MsR.
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Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ – Júliusa Uríka a Ing. Richarda
Takáča. Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov Ing. Martina Drozda – za
predsedu, Mgr. art. Antona Bakytu – za člena, Marcela Dobrovodského – za člena.
K tomuto návrhu prijalo MsZ uzn. č. 32/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
JUDr. Katarína
v pozvánkach.

Macháčková

konštatovala,

že

návrh

programu

poslanci

obdržali

Návrh programu:
1)
Otvorenie
2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
3)
Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za rok 2010
4)
Správa o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za rok 2010
5)
Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí o ochranu pokojného stavu a iných
podnetov za rok 2010
6)
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2010
7)
Návrh IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
8)
Návrh IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza
9)
Návrh IS č. 58 – Zásady odmeňovania poslancov a ďalších fyzických osôb
10)
Návrh IS č. 56 – Štatút rady starších
11)
Žiadosť na vyradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ na
Malonecpalskej ul. zo siete škôl a školských zariadení
12)
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7.-12./2010
13)
Žiadosti o zriadenie vecných bremien
14)
Žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku
15)
Rôzne
16)
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)
17)
Interpelácie poslancov
18)
Záver
Návrh programu bodu „Rôzne“:
1)
Žiadosti o nájmy nebytových priestorov
2)
Návrh na vybudovanie osvetlení prechodov pre chodcov
3)
Starostlivosť o infraštruktúru verejného osvetlenia v meste Prievidza
4)
Premiestnenie Sociálno-integračného centra
5)
Informácia o projekte s názvom: „Dajme knihu každému“
6)
Žiadosť Rehole piaristov na Slovensku o finančný príspevok na obnovu Piaristického
kostola a kláštora v Prievidzi
7)
Návrh na zvýšenie ročnej ceny za dielo pre RTV Prievidza, s.r.o.
8)
Zmeny v dozorných radách
9)
Informácia o možnosti uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto mládeže pre rok
2014
Program bol uznesením č. 33/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválený.
Hlasovanie: 30 poslancov za.
K bodu 2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta
MsÚ. Súčasťou vyhodnotenia bola aj Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od
26. 10. 2010 do 21. 2. 2011. Ďalšou prílohou materiálu bolo Stanovisko hlavnej kontrolórky
k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi. Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta,
uviedla, že 9 uznesení MsZ je navrhnutých na vypustenie zo sledovania. K predloženému
materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy zo strany poslancov.
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K tomuto bodu rokovania prijala MsR uzn. č. 33/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 30 poslancov za.
K bodu 3)
Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
predložil Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP.
K predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky.
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uzn. č. 35/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 30 poslancov za.
K bodu 4)
Správu o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za rok 2010
predložil Ing. Pavel Pařízek, dopravný riaditeľ SAD Prievidza, a.s.
MHD Prievidza skončila za rok 2010 v strate - 285 890,86 €. Výkony sa delia medzi mesto
Prievidza (96%) a mesto Bojnice (4%). SAD Prievidza, a.s., žiada dofinancovanie straty
v MHD zo strany mesta Prievidza vo výške 268 256,84 €.
Ing. Pavel Pařízek uviedol, že tržby boli oproti predchádzajúcemu obdobiu nižšie o 3,06%, t.j.
prepravili menší počet obyvateľov. V porovnaní s inými mestami je výška cestovného
v Prievidzi nižšia. Najstratovejšie linky sú č. 3,6,40. Michal Dobiaš sa zaujímal, aký dopad
by malo zvýšenie cestovného z 0,46 € na 0,50 €. JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že
v súčasnom období prebiehajú rokovania so zástupcami spoločnosti SAD Prievidza, a. s.,
ohľadom situácie v
MHD. Bude zorganizované neformálne spoločné stretnutie so
zástupcami SAD Prievidza a poslancami MsZ, kde budú predložené možné varianty resp.
návrhy týkajúce sa výšky cestovného.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 36/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania.
K bodu 5)
Správu o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí o ochranu pokojného stavu a iných
podnetov za rok 2010 predložil JUDr. Róbert Pietrik, právnik MsÚ.
Počas roka 2010 bolo doručených mestu Prievidza 61 podaní z toho 46 sťažností, 5 petícií
a 12 iných podaní. Sťažnosti rieši aj mestská polícia.
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uzn. č. 37/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 30 poslancov za.
K bodu 6)
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2010 predložila Ing. Jana
Michaličková, hlavná kontrolórka mesta.
Kontrolná činnosť podľa schválených plánov bola zameraná v roku 2010 na tieto oblasti:
- dodržiavanie podmienok zmlúv pri poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku na
zabezpečenie financovania neštátnych školských zariadení
- dodržiavanie podmienok pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
v rámci Programu 9 – Vzdelávanie a Programu 11 – Vzdelávanie
- dodržiavanie hospodárnosti a účelovosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami
poskytnutými z Programu 10 – Šport
- dodržiavanie účelovosti použitia poskytnutých bežných a kapitálových transferov
- kontrola evidencie vydávania rybárskych lístkov a správnosť vyberania správnych
poplatkov podľa osobitného predpisu
- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
V roku 2010 bolo vyhotovených celkom 17 poverení na vykonanie kontroly. Do roku 2011
prechádza 9 rozpracovaných kontrol. Na základe výsledkov vykonaných kontrol nevznikla
povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní žiadny prípad nasvedčujúci tomu, že
bol spáchaný trestný čin.
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uzn. č. 38/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
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Hlasovanie: 30 poslancov za.
K bodu 7) 8) 9) 10)
Návrhy Interných smerníc IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi, IS č. 55 –
Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza, IS č. 58 – Zásady odmeňovania
poslancov a ďalších fyzických osôb a IS č. 56 – Štatút rady starších predložila Helena
Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta.
Návrhy boli vypracované tak, aby boli v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení a korešpondovali so súčasným stavom.
PaedDr. Eleonóra Porubcová vyjadrila nesúhlasný postoj k navrhovanej výške odmeňovania
zapisovateliek komisií, VVO a zapisovateliek zo stretnutí s obyvateľmi v čase zasadania
mimo pracovnej doby Mestského úradu. Navrhla, aby bol pôvodný návrh 7,0 €/zasadnutie
upravený tak, aby výška odmeny pre zapisovateľky bola rovnaká ako pre poslancov MsZ,
t. j. 10,0 €/ hodina.
Helena Dadíková konštatovala, že zamestnankyne mesta, ktoré budú vykonávať prácu
zapisovateľky mimo pracovnej doby MsÚ, majú za tento čas okrem odmeny za zasadnutie
právo aj na čerpanie náhradného voľna.
MsZ uznesením č. 39/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh
PaedDr. Eleonóry Porubcovej, aby výška odmeny pre zapisovateľky
komisií, VVO
a zapisovateľky zo stretnutí s obyvateľmi v čase zasadania mimo pracovnej doby Mestského
úradu bola 10,00 €/1h.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 14 proti, 5 sa zdržali.
Helena Dadíková uviedla, že k návrhu Internej smernice č. 57 – Rokovací poriadok
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi bola vznesená jedna pripomienka z komisií a to, aby
bol návrh doplnený o text týkajúci sa prezentácie poslancov pred hlasovaním.
MsZ uznesením č. 40/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila Internú smernicu č. 57 –
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi s pripomienkou: do §9 bodu 7 sa za
text: „Uznesenie sa prijíma hlasovaním.“ dopĺňa text: „Poslanci sa pred hlasovaním
prezentujú.“
Hlasovanie: 30 poslancov za.
MsZ uznesením č. 41/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila Internú smernicu č. 55 –
Internú smernicu č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza.
Hlasovanie: 30 poslancov za.
MsZ uznesením č. 42/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie MsZ č. 130/10 zo
dňa 25.5.2010, ktorým boli schválené sadzby odmien poslancov ako Príloha k Zásadám
odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi; a uznesenie MsZ č. 354/07 zo dňa 30.10.2007,
ktorým boli zmenené výšky príspevku na ošatenie a úpravu zovňajšku poslancom,
pracovníkom mesta vykonávajúcim obrady a ostatným účinkujúcim na obradoch (hudobníci,
spev, recitácia) od 1. 1. 2008. Týmto uznesením MsZ schválilo sadzobník odmien poslancov
MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb ako Prílohu k Zásadám odmeňovania poslancov
MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 2 sa zdržali.
MsZ uznesením č. 43/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Internú smernicu č. 58
Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 2 poslanci sa zdržali.
MsZ uznesením č. 44/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Internú smernicu č. 56 –
Štatút rady starších.
Hlasovanie: 29 poslancov za..
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K bodu 11)
Ing. Milan Rybanský, vedúci odboru školstva, predložil návrh na vyradenie Školského
strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza zo
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
k 31.8.2011 na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ing. Milan Rybanský uviedol, že o vyradenie požiadala samotná škola. Záujmová činnosť
žiakov je zabezpečená iným spôsobom – napr. činnosťou v školskom klube.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 45/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K bodu 12)
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2010 predložila Mgr. Vlasta
Miklasová, vedúca odboru starostlivosti o občana.
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že v 2. polroku roku 2010 bolo obyvateľom mesta pridelených
35 bytov. Prevažne boli prideľované byty na Ciglianskej ceste. JUDr. Katarína Macháčková,
primátorka mesta, informovala, že celá agenda ohľadom bytovej problematiky bude k 1. 3.
2011 delimitovaná z odboru starostlivosti o občana na Správu majetku mesta Prievidza,
s.r.o.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 46/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K bodu 13)
Žiadosti o zriadenie vecných bremien predložila Mgr. Dagmar Jenisová, vedúca
právneho oddelenia. Žiadosti boli prerokované v komisii dopravy, výstavby, územného plánu
a životného prostredia.
K žiadosti Ing. Ladislava Centára, Šimonovianska ul. č. 5/18, Partizánske, o zriadenie
vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí – elektrickej, kanalizačnej,
vodovodnej a plynovej prípojky a s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami
k budúcej stavbe objektu „Strešné centrum Prievidza“ so súčasným vybudovaním
parkovacích plôch na pozemku parc.č. 3796/2 a parc.č. 3796/3 vo vlastníctve mesta
Prievidza v prospech vlastníka pozemku parc.č. 3796/11; prijalo MsZ un. č. 47/11, ktoré
tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
K žiadosti spoločnosti CALAMUS ROTAN, s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena
s právom uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky na
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 920/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a objektu
v k.ú. Prievidza parc.č. 920/17 prijalo MsZ uzn. č. 48/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K žiadosti Miroslava Manasila, Súkennícka ul. 291/21, Prievidza o zriadenie vecného
bremena s právom uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a
elektrickej prípojky na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 920/1 vo vlastníctve mesta Prievidza,
k pozemku a objektu v k.ú. Prievidza parc.č. 920/18, prijalo MsZ uzn. č. 49/11, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 30 poslancov za.
K žiadosti Strednej odbornej školy polytechnickej, Ul. M. Falešníka č. 6, Prievidza, ktorej
vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, o zriadenie vecného bremena s právom
uloženia inžinierskych sietí – plynovej prípojky na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č.
3946/60, parc.č. 3976/18 a parc.č. 4857/4 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku
a objektu školy v k.ú. Prievidza parc.č. 3946/11, prijalo MsZ uzn. č. 50/11, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
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Hlasovanie: 30 poslancov za.
K žiadosti Milana Cápa, Ul. S. Chalupku č. 55/4, Prievidza a Richarda Vardžíka, Koceľova
ul. č. 8/6, Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí –
prívodného kábla elektrickej energie na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3591/1 vo
vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku a dvom skladovým priestorom v k.ú. Prievidza
parc.č. 3591/314, prijalo MsZ uzn. č. 51/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K žiadosti spoločnosti AMÁDO, s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom
prístupu na pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 3256/18 vo vlastníctve mesta Prievidza za
účelom zásobovania prevádzky Amádo, nachádzajúcej sa v nájme v objekte na parc.č. 3254
a to pre každého vlastníka a nájomcu, ktorí používajú zadný vchod do budovy na parc.č.
3254, prijalo MsZ uzn. č. 52/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 30 poslancov za.
Žiadosť Ivana Bátoru, Kútovská ul. č. 25, Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom
prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Veľká
Lehôtka parc.č. 670 a parc.č. 671/1 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku v k.ú. Veľká
Lehôtka parc.č. 731 vo vlastníctve žiadateľa – komisia dopravy, výstavby, územného plánu
a životného prostredia neodporučila schváliť.
Majiteľ pozemku má prístup k svojmu
pozemku len zo zadnej strany. Komisia odporučila žiadateľovi rozšíriť pôvodný prístup.
MsZ uznesením č. 53/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zriadenie žiadaného
vecného bremena.
Hlasovanie: 2 poslanci za, 27 proti.
K bodu 14)
Žiadosti o odpredaj nehnuteľného majetku predložila Ing. Viola Čmiková, vedúca
majetkového oddelenia.
Ing. Viola Čmiková uviedla, že žiadosťou Ing. Ivony Uherovej a žiadosťou spol. Borinka,
s.r.o., o kúpu pozemkov v lokalite Necpaly sa MsZ zaoberalo už v minulom roku. Žiadosti
však boli stiahnuté z rokovania. Na tomto rokovaní hlavný architekt mesta vysvetlil územný
plán zóny Necpaly. V danej lokalite je schválená 3 – 5 podlažná výstavba.
Obaja žiadatelia predložili k svojmu zámeru aj vizualizáciu. Žiadosťami sa opätovne
zaoberali príslušné komisie MsZ, pričom ani jedna v tejto fáze odpredaj neodporučila.
Komisie navrhujú vysporiadanie častí pozemkov a zmeniť územný plán zóny Necpaly.
Primátorka mesta uviedla, že na predmetnom pozemku by bola vhodnejšia výstavba
rodinných domov.
MsZ uznesením č. 54/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválila zámer odpredaja
pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. č. 6244, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 466
m2, parc. č. 6242/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 438 m2, parc. č. 6243,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 607 m2, parc. č. 6240, ostatná plocha vo výmere
440 m2 a parc. č. 6241/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 462 m2, pozemky spolu
vo výmere 2 413 m2.
Hlasovanie: 4 poslanci za, 25 poslancov proti.
Na základe odporučenia komisií MsZ a MsR predložila Ing. Viola Čmiková návrh na
majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v lokalite Necpaly a to: parc.č. 6241/1, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 6241/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
14 m2, parc. č.6241/4 , zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 a parc. č. 6242/1,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2.
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 55/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 30 poslancov za.
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K žiadosti Miroslava Manasila, bytom Prievidza, Súkennícka ul. 21, o súhlas na zriadenie
odstavnej plochy pre motorové vozidlá na časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 920/1,
ostatná plocha vo výmere 28,5 m2 (pri polyfunkčnom objekte na parc. č. 920/14 na Bojnickej
ceste vo vlastníctve žiadateľa) na vlastné náklady a jej následné bezodplatné odovzdanie do
majetku mesta, pričom plocha bude slúžiť verejnosti, prijalo MsZ uzn. č. 56/11, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K žiadosti spoločnosti CALAMUS ROTAN, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta 45a,
o súhlas na zriadenie odstavnej plochy pre motorové vozidlá na časti pozemku v k. ú.
Prievidza, z parc. č. 920/1, ostatná plocha, vo výmere 39,75 m2 (pri polyfunkčnom objekte
na parc. č. 920/13 na Bojnickej ceste vo vlastníctve žiadateľa) na vlastné náklady a jej
následné bezodplatné odovzdanie do majetku mesta, pričom plocha bude slúžiť verejnosti,
prijalo MsZ uznesenie č. 57/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K žiadosti
Ľuby Borskej, bytom Bojnice, Moyzesova ul. 1599/39, o kúpu pozemku
v k. ú. Prievidza, parc. č. 3796/10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, za účelom
majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod garážou prijalo MsZ uznesenie č. 58/11, ktoré
tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 5 poslancov za, 21 poslancov proti, 1 sa zdržal.
Mestská rada neodporučila schváliť odpredaj tohto pozemku, ale navrhla riešiť odpredaj
pozemkov pod garážami ako celok.
K žiadosti Antona Budinského, bytom Prievidza, Ul. A. Žarnova č. 10, o odklad úhrady
splátok po dobu šiestich mesiacov vrátane zameškaných, z dôvodu druhotnej platobnej
neschopnosti (formou splátkového kalendára uzatvoreného na obdobie piatich rokov spláca
kúpnu cenu za predaj nehnuteľností v zmysle Kúpnej zmluvy č. 38/06 zo dňa 11.10.2006)
prijalo MsZ uzn. č. 59/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
Ing. Viola Čmiková podala informáciu, že na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza
predať nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parc. č. 2278/6, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 315 m2, parc. č. 2278/10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 128
m2, parc. č. 2278/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 2278/14,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2, spolu vo výmere 503 m2, zamerané
Geometrickým plánom č. 416/2010, formou priameho predaja podľa § 9a zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č. 312/10 zo dňa 30.11.2010 podal cenovú ponuku č. 3 s výškou
kúpnej ceny 74,23 €/m2 jediný záujemca, Vladimír Vanek, bytom Prievidza.
MsZ uznesením č. 60/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo priamy predaj
nehnuteľností – pozemkov (vyššie uvedených) , pre Vladimíra Vaneka, bytom Prievidza.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
K bodu 15.1)
Žiadosti o nájmy nebytových priestorov v základných školách predložila Ing. Alena
Mikulášová, vedúca oddelenia školstva.
Ing. Alena Mikulášová oboznámila prítomných so žiadosťou spol. EKOMAT Bojnice, s.r.o., o
prenájom časti nebytových priestorov ZŠ Ul. energetikov 242/39 Prievidza, ako pokračujúci
nájom priestorov na prevádzku školského bufetu na predaj desiat pre žiakov
a potravinárskeho tovaru pre učiteľov školy, vo výmere 13 m2 , na dobu 5 rokov v mesiacoch
školského vyučovania. Ing. Alena Mikulášová uviedla, že podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o dôvod hodný osobitného zreteľa.
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K žiadosti spol. EKOMAT Bojnice, s. r. o., prijalo MsZ uzn. č. 61/11, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
Ing. Alena Mikulášová ďalej predložila žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo,
a.s., Prievidza, o prenájom časti nebytových priestorov MŠ Ul. A. Mišúta č. 731/2,
Prievidza na umiestnenie a prevádzkovanie samostatnej výmenníkovej stanice tepla
vo výmere 15,66 m2 od 01.01.2011 na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou
lehotou, s ekonomickým nájomným vo výške 6,64 € /m2/rok. Ing. Alena Mikulášová
konštatovala, že podľa § 9a, ods. 9, písm. c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri výkone
samosprávy patrí okrem iného aj utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života
a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania, záujmovej
umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu.
Firma PTH, a.s., Prievidza v rámci rekonštrukcie pôvodnej výmenníkovej stanice vybudovala
na vlastné náklady samostatnú výmenníkovú stanicu tepla.
K predmetnej žiadosti prijalo MsZ uzn. č. 62/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K bodu 15.2)
Návrh na vybudovanie osvetlení prechodov pre chodcov predložil Bc. Miroslav
Procháska, konateľ spoločnosti UNIPA, s.r.o.
Cieľom osvetlenia prechodov pre chodcov je zvýšenie bezpečnosti chodcov prechádzajúcich
prechodom tak, že budú priamo osvetlení doplnkovým osvetlením. Spoločnosť UNIPA, s.r.o.,
vytypovala približne 30 prechodov pre chodcov, ktoré by mali byť postupne osvetlené.
V prvej fáze navrhli vybudovať osvetlenie dvoch prechodov pre chodcov a to: medzi OD
Kaufland a bývalým OD Billa na Nábrežnej ulici v Prievidzi, medzi OD Kaufland
a Elektrodomom Sky Elektro na Bojnickej ceste v Prievidzi. Peter Petriska sa zaujímal, či nie
je možné financovanie takéhoto projektu z európskych fondov. Bc. Miroslav Procháska
uviedol, že momentálne nie sú výzvy na tento účel. Ing. arch. Vladimír Falat uviedol, že v
priebehu 4 rokov bude mesto musieť mať osvetlené všetky prechody pre chodcov.
MsZ uznesením č. 63/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo súhlas s vybudovaním
dvoch osvetlení prechodov pre chodcov a to: medzi OD Kaufland a bývalým OD Billa na
Nábrežnej ulici v Prievidzi, medzi OD Kaufland a Elektrodomom Sky Elektro na Bojnickej
ceste v Prievidzi, zaradenie finančných prostriedkov na vybudovanie dvoch osvetlení
prechodov pre chodcov vo výške 6 160,00 € v rámci programu 12. Prostredie pre život,
a zvýšenie transferu na elektrickú energiu na osvetlenie prechodov pre chodcov vo výške
660,00 € pre spoločnosť UNIPA, s. r. o., s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do I.
úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K bodu 15.3)
Informáciu o starostlivosti o infraštruktúru verejného osvetlenia v meste Prievidza
predložil Bc. Miroslav Procháska, konateľ spol. UNIPA, s.r.o.
Spoločnosť UNIPA, ako správca a prevádzkovateľ verejného osvetlenia, je povinná
zabezpečiť každé 4 roky vykonanie periodických prehliadok a odborných skúšok (revízií) el.
energie častí verejného osvetlenia v súlade s vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z. z. a následne
odstrániť nedostatky, ktoré boli zistené revíziami. Prehliadkou a skúškou sa preveruje
bezpečnosť el. zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek. V prípade
verejného osvetlenia ide o 79 rozvádzačov (3 450 lámp VO), t.j. 79 revízií každé 4 roky.
V roku 2010 bolo vykonaných 18 revízií ver. osvetlenia.
MsZ uznesením č. 63/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zvýšenie transferu na
verejné osvetlenie o revízie el. energie častí verejného osvetlenia a odstránenie nedostatkov
o výšku 27 500,00 € a zaradenie finančných prostriedkov do I. úpravy rozpočtu mesta
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Prievidza na rok 2011. MsZ týmto uznesením ďalej schválilo každoročné zaraďovanie do
rozpočtu mesta na príslušný rok čiastku 27 500, 00 € na revízie el. energie častí verejného
osvetlenia a odstránenie nedostatkov zistených revíziami na dosiahnutie 4 ročnej periodicity
v súlade s vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. Čiastka je stanovená v zmysle zák. 18/1996 Z. z.
o cenách a táto sa bude upravovať v závislosti od vývoja cien vstupov na trhu.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K bodu 15.4)
Ing. arch. Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby a reg. rozvoja, informoval o návrhu
na prestavbu bývalých detských jasieľ na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi za účelom
umiestnenia Sociálno-integračného centra (SIC).
SIC združuje 12 organizácií – zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov. V súčasnosti sídlia
v budove na Svätoplukovej ulici, ktorá bola v minulom období odpredaná a do 30. 6. 2011
musia organizácie z tohto objektu odísť. Z tohto dôvodu bol vytypovaný voľný objekt
bývalých detských jasieľ na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi. Bude nutné vykonanie menších
stavebných úprav. Predpokladané náklady na prestavbu objektu sú vo výške 25 tis. €.
MsZ uznesením č. 65/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prestavbu bývalých
detských jasieľ na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi za účelom umiestnenia Sociálnointegračného centra s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do I. úpravy rozpočtu
mesta Prievidza na rok 2011.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
K bodu 15.5)
Informáciu o pripravenom projekte s názvom: ,,Dajme knihu každému“ predložil
Mgr. Ivan Benca, projektový manažér.
Cieľom projektu je doplnenie knižničného fondu pre žiakov základných a stredných škôl.
Celkový rozpočet projektu je 9000,- €.
MsZ uznesením č. 66/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Dajme knihu každému“ a financovanie projektu vo výške 450 € t.j. 5%
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 15.6.)
Žiadosť Rehole piaristov na Slovensku - Správy kostola a kolégia piaristov v Prievidzi
o finančný príspevok na obnovu Piaristického kostola a kláštora v Prievidzi predložila
Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta.
Helena Dadíková konštatovala, že rehoľa piaristov pokračuje v obnove piaristického kostola
v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“. PaedDr. Eleonóra Porubcová požiadala poslancov
o podporu žiadosti.
MsZ uznesením č. 67/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo poskytnutie finančného
príspevku vo výške 12 000,00 € (t. j. kofinancovanie vo výške 5 % projektu) pre Rehoľu
piaristov na Slovensku - Správu kostola a kolégia piaristov v Prievidzi na obnovu
Piaristického kostola a kláštora v Prievidzi s tým, že finančné prostriedky budú uvoľnené
a zaradené do úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 len v prípade schválenia
finančných prostriedkov na realizáciu projektu Ministerstvom kultúry SR.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
K bodu 15. 7)
Návrh na zvýšenie ročnej ceny za dielo pre RTV Prievidza, s.r.o., predložila Helena
Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta.
Mesto Prievidza a Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., majú upravený zmluvný vzťah vo
vzťahu k výrobe a vysielaniu spravodajskej, publicistickej a diskusnej relácie vo verejnom
záujme. Z dôvodu finančnej krízy boli v minulom roku vyhotovené k predmetnej zmluve
dodatky, ktoré viedli k zníženiu ceny za dielo. Na základe rokovania zo 14. 2. 2011
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s konateľkou RTV, s.r.o., vedenie mesta navrhuje, aby sa v roku 2011 zvýšila cena za dielo
na čiastku 18 000,- €, pričom bude zachovaný rozsah diela.
MsZ uznesením č. 68/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zvýšenie bežných
výdavkov v Podprograme
Marketingová komunikácia
(PR mesta) na informácie
v Regionálnej televízii Prievidza v položke 08.3.0. – Vysielacie a vydavateľské služby v I.
úprave rozpočtu mesta na rok 2011 na sumu 18.000,00 €.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
K bodu 15. 8)
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, informovala o vzdaní sa MUDr.
Mariána Jakubisa funkcie člena Dozornej rady v spoločnosti SMMP, s.r.o.
Z tohto dôvodu navrhla schválenie nového zástupcu mesta do Dozornej rady SMMP, s.r.o.,
a to MUDr. Jána Šlapáka.
MsZ uznesením č. 69/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č.
365/10 zo dňa 21.12.2010 s tým, že meno MUDr. Mariána Jakubisa sa nahradí menom
MUDr. Jána Šlapáka.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal.
K bodu 15. 9)
Informáciu o možnosti nominovať mesto Prievidza na získanie titulu Európske hlavné
mesto mládeže pre rok 2014 predložil Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi.
Európske hlavné mesto mládeže“ (EYC) je titul garantovaný Európskym fórom mládeže
európskym mestám po dobu jedného roka, počas ktorého je mu daná šanca ukázať
s mládežou súvisiaci kultúrny, sociálny, politický a ekonomický život a rozvoj. EYC
podnecuje a podporuje zavádzanie nových nápadov a inovatívnych projektov, ktoré svoju
pozornosť upierajú na aktívnu participáciu mladých ľudí v spoločnosti a snaží sa byť vzorom
pre ďalší rozvoj ostatných európskych obcí a miest.
Michal Dobiaš uviedol, že získanie tohto titulu by mestu pomohlo okrem iného i zviditeľniť sa,
podporiť aktivity aj v cestovom ruchu. V prvej fáze je potrebné vypracovanie prihlášky.
MsZ uznesením č. 70/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vypracovanie prihlášky –
nominácie na získanie titulu Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2014 s tým, že
poplatok za prihlásenie vo výške 800,0 € bude zahrnutý do I. úpravy rozpočtu mesta
Prievidza na rok 2011. Týmto uznesením MsZ ďalej schválilo zloženie pracovného výboru
pre prípravu prihlášky – nominácie: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ - predsedníčka výboru,
Michal DOBIAŠ - vedúci výboru a členovia výboru: Mgr. Božena GATIALOVÁ, Ing. Peter
PAULÍK, Ing. Martin DROZD, Andrej GILAN, Matúš RICHTER, Ing. Lýdia ONDREJKOVÁ
a Mgr. Gabriela TUNÁČKOVÁ, MsZ splnomocnilo primátorku mesta rozhodnúť o predložení
žiadosti – nominácie mesta Prievidza na získanie titulu Európske hlavné mesto mládeže pre
rok 2014 a žiadosť prípadne predložiť na základe odporúčania pracovného výboru a po
zvážení výhodnosti a celkových podmienok žiadosti.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 2 sa zdržali.
K bodu 16)
Diskusia pre obyvateľov
V diskusii pre obyvateľov nevystúpil žiadny obyvateľ mesta.
K bodu 17)
Interpelácie poslancov
Neboli vznesené žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 18)
Záver
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh
mestského zastupiteľstva a vyhlásila zasadnutie za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 22. 2. 2011
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Július Urík
overovateľ I.

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

.............................................
Ing. Richard Takáč
overovateľ II.

............................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátor mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská
V Prievidzi 29. 2 . 2011
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