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

konaného d ňa 11. 12. 2012 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:   08.00 h 
Ukončenie zasadnutia:      13.15 h  
 
Prítomní:            29 poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Ospravedlnili sa: Michal Dobiaš, MUDr. Gabriel Šimko 

Katarína Čičmancová, Ing. Martin Bugár – neskorší príchod 
   
Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Jana Michaličková – hlavná  kontrolórka mesta 
Ing. Naďa Prilinská  – asistentka prednostu MsÚ  
Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 
Mgr. Alojz Vlčko – splnomocnenec pre etiku a protokol  

   JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 
                                   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru  
   Mgr. Edita Mrázová  –  vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
   Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva  a star. o občana 
   Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS Prievidza 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi 
   Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS v Prievidzi 
   Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s. r. o. 
   Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s. r. o. 

                                                                                                
–  ďalej podľa prezenčnej listiny  

 
K bodu 1) 

„Otvorenie“ 
     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v  Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov, 
zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu, novinárskej 
obce, regionálnej  televízie, hostí a obyvateľov mesta.  
 
Na MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu rokovania. 
Na začiatku rokovania bolo prítomných  26 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím bolo 
zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka 
mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Jana Michaličková – hlavná 
kontrolórka mesta. Funkciu spravodajcu MsR vykonávala Ing. Petra Kobetičová.   
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z  MsZ –  Helenu Dadíkovú                   
a Mgr. Ľubomíra Vidu. 
 
Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov:  Katarínu Vráblovú – za predsedu, MUDr. 
Mariána Jakubisa   –  za člena, MUDr. Silviu Hrnkovú  –  za členku.  
Uznesením č. 357/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
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Hlasovanie:  25 poslancov za. 
 
JUDr. Katarína Macháčková konštatovala, že návrh programu poslanci obdržali 
v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 
1) O t v o r e n i e 
2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi  
3) Návrh na III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2012 
4) Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015 
5) Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok  2013 a na roky 2014 a 2015 
6) Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015 
7) Návrh VZN mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza 
pre rok 2013 

8) Návrh Dodatku č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, 
ZUŠ, CVČ, v školských kluboch detí, školských strediskách záujmovej činnosti, 
v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ 

9) Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke 
a jej plnení 

10) Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine ZŠ, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza 
11) Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine ZŠ, Mariánska ul. 554/19,  Prievidza 
12) Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine ZŠ, Ul. energetikov 242/39, Prievidza 
13) Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine I. ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza 
14) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a na odňatie nehnuteľného majetku zo 

správy I. ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza 
15) Žiadosť spol. SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania  
16) Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r o., o schválenie zvýšenia základného imania 
17) Návrh Doplnku č. 2 k IS 58 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb 
18) Návrh voľby hlavného kontrolóra 
19) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2013 
20) Udeľovanie mestských ocenení pri príležitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza          
21) Majetkoprávne veci 
22) 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) 
23) R ô z n e 
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 
 
Návrh programu bodu „Rôzne“: 
 
1)  Návrh na vyradenie cestnej svetelnej signalizácie  na Ul. Matice slovenskej z evidencie 

majetku mesta    
2)  Návrh na zriadenie dočasnej komisie MsZ pre nakladanie s prebytočným majetkom 

mesta 
3)    Prehľad rokovaní so spoločnosťou TEZAS, s. r. o., Prievidza 
 
PaedDr. Eleonóra Porubcová  podala poslanecký návrh  na doplnenie programu o bod Návrh 
na bezplatné vydávanie parkovacej karty na jednu bytovú jednotku v rámci CMPZ. 
  
Primátorka mesta predložila návrh na schválenie programu MsZ.  Uznesením č. 358/12, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo MsZ program rokovania na deň 11. 12. 2012 
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s doplnením bodu Rôzne o bod: „Návrh na bezplatné vydávanie parkovacej karty na jednu 
bytovú jednotku v rámci CMPZ“. 
Hlasovanie: 23  poslancov za, 1 proti.  

 
K bodu 2) 

 Vyhodnotenie uznesení MsZ predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ. 
Bližšie sa venoval uzneseniam, ktoré boli navrhnuté na zrušenie a to uznesenie č. 241/2012 
a uznesenie č. 296/2011. 
MsZ uznesením č. 190/08 schválilo zriadenie vecného bremena s právom uloženia 
inžinierskych sietí  na pozemku vo vlastníctve mesta  na parc. č. 5400/42. Vecné bremeno 
bolo schválené v prospech vlastníkov stavebných pozemkov, ktoré mesto Prievidza predalo 
fyzickým osobám  odčlenením z parc. č. 5400/42.  Po schválení tohto vecného bremena bol 
schválený predaj ďalších stavebných pozemkov v prospech vlastníkov, ktorí však následne 
neboli už zahrnutí do tohto uznesenia.  Z týchto dôvodov právna kancelária  navrhla doplniť 
uzn. č. 190/08 v znení 295/11 a prijaté uznesenia  241/2012 a 296/2011 zrušiť.  
Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta, predložila Správu o výsledkoch 
vykonaných kontrol a stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení.  
Z uznesení navrhnutých na vypustenie zo sledovania skontroloval útvar hlavnej kontrolórky 
tri uznesenia a to uznesenie č. 237/II./12 (schválenie zriadenia vecného bremena), uzn. č. 
278/II./12 (schválenie nájmu nehnuteľnosti pre Jozefa Ziaťka)  a uzn. č. 264/II. b)/11 
(schválenie nájmu nehnuteľnosti pre Súkromnú základnú školu  Eškolu). 
Na základe vykonanej kontroly  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
a nájomných zmlúv hlavná kontrolórka skonštatovala, že podmienky uznesení boli 
zapracované do zmlúv, zmluvy boli zverejnené na webovom sídle mesta, čím nadobudli 
účinnosť.  
Hlavná kontrolórka podala informáciu o skončených a rozpracovaných kontrolách  za 
obdobie od 30. 10. 2012 do 10. 12. 2012. Na základe poverenia č. 4/2012 bola vykonaná 
kontrola dodržiavania postupu verejného obstarávania v ZŠ na Ul. P. Dobšinského 
v Prievidzi.  Na základe poverenia č. 5/2012 bola vykonaná kontrola vyúčtovania výšky 
ekonomicky oprávnených nákladov v SAD Prievidza, a. s.   Oba subjekty prijali  opatrenia na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.  
Na základe poverenia č. 6/2012 bola vykonaná kontrola dodržiavania postupu verejného 
obstarávania  v ZŠ na Ul. P. J. Šafárika. Pri tejto kontrole neboli zistené nedostatky.  
K vyhodnoteniu uznesení prijalo MsZ uznesenie č. 359/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 25 poslancov za. 
 
 

K bodu 3) 
 Návrh na III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza  pre rok 2012 

predložil Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.  
Ing. Branislav Magdolen uviedol, že v roku 2012 sa zvýšil počet sanitárov  a rehabilitačných 
pracovníkov v zariadení. Návrhom dochádza k presunu finančných prostriedkov na položke 
Tovary a služby a na položku mzdové prostriedky. 
MsZ uznesením č. 360/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo III. zmenu rozpočtu 
Zariadenia pre seniorov Prievidza  pre rok 2012. 
Hlasovanie: 25 poslancov za.  
 

K bodu 4) 
Návrh  rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 

a 2015 predložil Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prividza. 
Ing. Branislav Magdolen uviedol, že v roku 2013 očakávajú zo štátneho rozpočtu príjem 
v rovnakej výške ako v roku 2012. 
Bilancia rozpočtu ZpS na rok 2013  je na strane príjmov a výdavkov vo výške 1 690 tis. Sk.  
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MsZ uznesením č.  361/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Viacročný rozpočet 
Zariadenia pre seniorov  Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015, MsZ určilo v súlade s 
§ 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy pre ZPS Prievidza  záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2013, 
2014 a 2015. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
 

K bodu 5)  
Návrh  rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na 

roky 2014 a 2015 predložila Mgr. Petra Štefániková, riaditeľka KaSS v Prievidzi.  
Plán rozpočtu KaSS na rok 2013: výdavky vo výške 554 186 €, príjmy vo výške 259 061 €, 
príspevok mesta vo výške 295 125 €. 
MsZ uznesením č. 362/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Viacročný rozpočet 
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na roky 2014 a 2015. 
Hlasovanie: 24 poslancov  za.  

K bodu 6) 
  Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015 
predložil Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru.  
Celkový rozpočet na rok  2013  je vo výške  23 746 897 €. Mesto plánuje v roku 2013 
vykonať  vo väčšej miere na opravu miestnych komunikácií.  
Ing. Marián Bielický informoval o  návrhu na prijatie úverových zdrojov v roku 2013 spolu vo 
výške 800 333,00 €, ktoré budú použité na financovanie investičných akcií mesta.  Celkové 
úverové zaťaženie mesta sa bude v budúcom roku mierne znižovať.   
Ing. Marián Bielický následne reagoval na pripomienky z komisií MsZ. Akceptované 
pripomienky sú zadefinované v uznesení, ktoré bolo prijaté k rozpočtu.  
Hlavná kontrolórka mesta predložila odborné stanovisko k Návrhu programového rozpočtu 
mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015.  Ing. Jana Michaličková konštatovala, 
že návrh programového rozpočtu  mesta je zostavený predovšetkým  na prognóze vývoja 
daní.  Predpokladá sa, že zníženie prerozdelenia výnosu dane pre samosprávu sa premietne 
aj do úspor ich výdavkov. Podielová daň predstavuje najrizikovejšiu časť príjmovej časti 
rozpočtu mesta.  
Návrh rozpočtu mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta v zmysle platnej legislatívy.  
Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k prijatiu návratných zdrojov  financovania vo výške 
800 333,00 €.  Zostatok nesplatených úverov k 30. 11. 2012 je vo výške  4 757 909,21 € 
a pôžička od HBP, a. s.,  vo výške 2 100 000 €. Celková suma dlhu prijatím navrhovaného 
úveru vo výške 800 333 € dosiahne k 31. 12. 2012 výšku 7 765 916, 22 €. Celková suma 
dlhu mesta ku koncu roka 2012 by dosiahla výšku 35,13 % skutočných bežných príjmov za 
predchádzajúci rozpočtový rok a suma ročných splátok  dosiahne 6,03 % skutočných 
bežných príjmov dosiahnutých za rozpočtový rok 2011. Mesto Prievidza dodrží zákonné 
podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania.  
MsZ uznesením č. 363/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo viacročný programový 
rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015 s pripomienkami: 
Rozpočet rok  2013 - znižujú sa finančné prostriedky vo výške 5 000 € v Programe č. 9 
Vzdelávanie v rámci Podprogramu č. 6 Podpora vysokoškolského vzdelávania na položke 
Transfer Fakulte riadenia Žilinskej univerzity; - znižujú sa finančné prostriedky o 3 000 € 
v Programe č. 3 Interné služby mesta, v Podprograme č. 9 Autodoprava na položke 
Poistenie; - znižujú sa  finančné prostriedky o 30 000 € v Programe č. 14 Bývanie, 
v Podprograme č. 3 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta 
v pôsobnosti SMMP, s.r.o., na položke Komisionárska odplata za výkon správy majetku 
mesta; - znižujú sa finančné prostriedky o 32 000 € v Programe č. 7 Komunikácie, 
v Podprograme  č. 1 Správa a údržba miestnych komunikácií na položke Údržba miestnych 
komunikácií, opravy výtlkov, dopravné značenie, zimná údržba; zo znížených finančných 
prostriedkov v celkovej výške 70 000 € sa presúva:  suma 67 000 € na Program č. 12 
Prostredie pre život, Podprogram č. 8 Správa  a údržba verejnej zelene na položku Údržba 
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verejnej zelene (kosenie, opilovanie stromov) v zmysle Komisionárskej zmluvy so 
spol. UNIPA,  s.r.o.; - suma 3 000 € na program č. 4 Služby občanom, Podprogram č. 4 
Organizácia občianskych obradov na položku Ošatné; celková bilancia programového 
rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 je na strane príjmov a výdavkov vo výške 23 746 897 
€, MsZ schválilo použitie peňažných fondov mesta v roku 2013 na splátky istín úverov 
z fondu rozvoja bývania vo výške 566 345 € a z fondu životného prostredia vo výške    
368 446 €. Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2014 je na 
strane príjmov a výdavkov vo výške 22 138 411 €, celková bilancia programového rozpočtu 
mesta Prievidza na rok 2015 je na strane príjmov a výdavkov vo výške  22 377 751 €. 
Hlasovanie: 24 poslancov za, 2 proti, 1 sa zdržal   
Uznesením č. 364/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo prijatie úverových zdrojov 
spolu v roku 2013 vo výške 800 333,00 €, ktoré budú použité na financovanie investičných 
akcií mesta schválených v  rozpočte  v roku 2013 a MsZ splnomocnilo  primátorku mesta  
rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov. 
Hlasovanie:  20 poslancov za, 4 sa zdržali.  
 

K bodu 7) 
Návrh VZN mesta  Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského 
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013 predložila Mgr. Vlasta 
Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana. 
Výška dotácie pre rok 2013 je určená počtom detí/žiakov (zber údajov v štatistickom výkaze 
Škol MŠ VVaŠ SR 40-01 k 15.9.2012) a sumou odsúhlasenou v schválenom rozpočte na rok 
2013 pre konkrétny druh, kategórie materských škôl, základných umeleckých škôl 
a školských zariadení (teda aj pre CVČ). 
Výška dotácie je samostatne určovaná pre jedno dieťa/žiaka pre mestské MŠ, ZUŠ a školské 
zariadenia a samostatne na jedno dieťa / žiaka pre súkromné a cirkevné MŠ, ZUŠ a školské 
zariadenia. 
Podľa čl. II. § 6 ods.12 písm. j) zákona 596/2003 Z.z. obec poskytne na žiaka/dieťa cirkevnej 
a súkromnej školy a školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej 
na mzdy a prevádzku na žiaka /dieťa školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce“. 
MsZ  uznesením č. 365/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza č. 
135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej 
školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 
2013 s pripomienkou: v Čl. II.  § 6  bode 1. v prvej vete sa vypúšťa slovo „zníži“ a nahrádza 
sa textom „môže znížiť“.   
Hlasovanie:  25 poslancov za. 

K bodu 8) 
Návrh Dodatku č. 7  k VZN mesta  Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských 
školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, 
v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách 
a pri základných školách predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva 
a starostlivosti o občana. 
Dôvodom prípravy predloženého návrhu je zmena legislatívy v oblasti školstva od 1. 1. 2013 
Zmeny predstavujú nové zadefinovanie obsahu záujmového vzdelávania: 
- ŠKD poskytuje pre deti predovšetkým priestor v príprave na vyučovanie, oddych 
a všeobecný relax, záujmové vzdelávania musí byť uvedené v prevádzkovom poriadku, platí 
od 1.1.2013, 
- ŠSZČ od 1.1.2013 sa mení na CVČ, 
- CVČ mení svoj obsah od zberu údajov 15.9.2013 pre rok 2014, nakoľko  obec poskytuje 
finančné prostriedky na záujmové vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce pre 
deti od 5 do 15 rokov veku. 
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Poplatky od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých v dodatku č.7 odrážajú 
predovšetkým  potrebu rozčleniť detí/žiakov, členov záujmového vzdelávania: podľa trvalého 
bydliska v Prievidzi a mimo Prievidze,  podľa veku do 15 rokov a nad 15 rokov (ZUŠ a CVČ) 
nad 15 rokov do 25 rokov (ZUŠ), nad 25/30 rokov (ZUŠ/CVČ).  Poplatky zvýhodňujú 
detí/žiakov s trvalým pobytom v meste Prievidza, hlavne vo veku do 15 rokov.  
Pre mimoprievidzské detí/žiakov nad 15 rokov a dospelých aj napriek navrhovaným 
zvýšeným mesačným poplatkom dospelých poplatok neodráža skutočné náklady CVČ. 
Poslanec MUDr. Jaroslav Cigaňák konštatoval, že v materských školách by sa deti mali viac 
venovať pohybovaným aktivitám, ako sa učiť používať počítač a pracovať s interaktívnou 
tabuľou.   
Uznesením č. 366/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnice, schvaľuje Dodatok č. 7 k VZN mesta 
Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých 
na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre 
voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, 
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách.  
Hlasovanie:  27 poslancov za.  
 

K bodu 9) 
Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta  Prievidza č. 98/2008 o povinnej školskej 

dochádzke a jej plnení predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva 
a starostlivosti o občana.  
MsZ uznesením č. 101/12 dňa 24. 4. 2012 schválilo zrušenie III. ZŠ. na Ul. S. Chalupku 
v Prievidzi. Z tohto dôvodu bolo potrebné upraviť VZN č. 98/2008, ktorým sa určuje miesto 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  
MsZ uznesením č. 367/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Dodatok č. 2 k VZN mesta 
Prievidza č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 

K bodu 22) 
„Diskusia pre obyvate ľov“ 

 V rámci diskusie pre obyvateľov nepožiadal o slovo žiadny obyvateľ mesta. 
 

K bodom 10,11,12,13) 
Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana predložila 

návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl na Malonecpalskej ulici, Mariánskej 
ulici, Ul. S. Chalupku a Ul. energetikov.   
MsZ 31. 5. 2011 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR schválilo rušenie Školského strediska 
záujmovej činnosti ako súčasť ZŠ na Malonecpalskej ulici. 
MsZ uznesením č.  368/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici schválilo Dodatok č. 5 
k Zriaďovacej listine Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01  Prievidza  zo dňa 
02.01.2002. 
Hlasovanie: 21 poslancov za.  

 
Z dôvodu legislatívnych zmien  sa zákonom č. 324/2012 menia časti zákona č. 245/2008           
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ na 
Mariánskej ulici a na Ul. energetikov ako druh  školského zariadenia zaniká.  Ich činnosť 
bude zabezpečovaná CVČ, ktoré bude súčasťou príslušnej základnej školy.  
MsZ  uznesením č. 369/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Dodatok č. 5 
k Zriaďovacej listine Základnej školy, Mariánska ul.554/19, 971 01 Prievidza zo dňa 
02.01.2002. 
Hlasovanie:  28 poslancov za.  
 
MsZ uznesením č. 370/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Dodatok č. 5 k 
Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza  zo dňa 
02.01.2002. 
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Hlasovanie: 27 poslancov za.  

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa mení adresa zariadenia školského stravovania ako súčasť             
I. Základnej školy na Ul. S. Chalupku v Prievidzi. Z tohto dôvodu bolo potrebné upraviť 
zriaďovaciu listinu školy.  
MsZ uznesením č. 371/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Dodatok č. 
5 k Zriaďovacej listine I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01  Prievidza,  zo dňa 
02.01.2002. 
Hlasovanie: 27 poslancov za.  

K bodu 14) 
Po zrušení III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku č. 312/12 sa jej právnym nástupcom 

stala I. Základná škola, Ul. S. Chalupku č. 313/14 v Prievidzi, ktorá okrem iného prevzala do 
svojej správy aj nehnuteľný majetok zrušenej ZŠ. Nakoľko I. ZŠ S. Chalupku pre 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu nepotrebuje všetky priestory, tento majetok 
je  prebytočný. Po vzájomnej dohode bolo navrhnuté uvedené nehnuteľnosti klasifikovať ako 
prebytočné a odňať ich zo správy ZŠ. Následne bol za účelom rozčlenenia existujúcich 
nehnuteľností vypracovaný  spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s.r.o., Geometrický plán           
č. 143/2012. Materiál predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva 
a starostlivosti o občana.  
MsZ uznesením č. 372/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo rozhodnutie mesta 
Prievidza o prebytočnosti časti nehnuteľného majetku, zameraného Geometrickým plánom č. 
143/2012, ktorý prešiel na základe uznesenia  MsZ č. 101/12 zo dňa 24.4.2012 do správy I. 
ZŠ, Ul. S. Chalupku č. 313/14 v Prievidzi po zrušenej III. ZŠ, Ul. S. Chalupku č. 312/12, 
a ktorý nebude využívaný na výchovno-vzdelávací proces, 2)  odňatie časti nehnuteľného 
majetku zo správy I. ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi, zameraného Geometrickým 
plánom č. 143/2012, ktorý nadobudla po zrušenej III. ZŠ, Ul. S. Chalupku č. 312/12. 
Objektom budú pridelené nové súpisné čísla.  
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 

K bodu 15) 
 Ján Dobrovodský, konateľ spol. SMMP, s. r. o., predložil  žiadosť spoločnosti SMMP, 
s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom 
Prievidza o sumu 170 000,00 € na sumu  377 360,00 €  s tým, že záväzok na nový peňažný 
vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. Žiadosť bola predložená z dôvodu  
finančného pokrytia úhrad splátok úveru na obdobie prvého polroka 2013. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 373/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za, 2 sa zdržali.  
 
 

K bodu 16) 
Ján Dobrovodský, konateľ spol. Prievidza Invest, s. r. o., predložil žiadosť spoločnosti 

Prievidza Invest, s. r. o.,  o schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti jediným 
spoločníkom mestom Prievidza o sumu 210 000,00 € na sumu  654 121,00 €  s tým, že 
záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. Dôvodom 
zvýšenia základného imania je finančné pokrytie úhrad splátok úveru na obdobie prvého 
polroka 2013. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 374/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 25 poslancov za, 3 sa zdržali.  
 

K bodu 17) 
Návrh Doplnku č. 2 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

v Prievidzi a ďalších fyzických osôb  predložila Ing. Lenka Pánisová, vedúca personálneho 
a organizačného oddelenia.  
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Ing. Lenka Pánisová uviedla, že zmena internej smernice bola vyvolaná predovšetkým 
novelizáciou Zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení 
s účinnosťou od 1. 1. 2013. 
Z dôvodov nižšej odvodovej zaťaženosti zamestnanca i zamestnávateľa, vyššieho čistého 
príjmu zamestnanca, zníženia administratívy pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov 
do sociálnej a zdravotných poisťovní v situáciách, keď nie každý mesiac sa zamestnanci 
(neposlanci) zúčastňujú zasadnutí komisií, výborov volebných obvodov, bytovej 
a masmediálnej rady  navrhujeme zmenu odmeňovania  neposlancov a ďalších fyzických 
osôb z vyplácania odmien mesačne na základe dohôd o pracovnej činnosti na vyplácanie 
odmien – nepravidelných príjmov štvrťročne, vždy v marci, v júni, v septembri, v decembri 
príslušného kalendárneho roka. 
Do návrhu Doplnku č.2 k IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 
fyzických osôb je zahrnuté ustanovenie, že v prípade neúčasti predsedov komisií MsZ, 
bytovej rady a výborov volebných obvodov mesta na zasadnutiach, patrí príplatok za 
riadenie zasadnutia podpredsedovi alebo členovi, ktorý zasadnutie riadi. 
MUDr. Jaroslav Cigaňák skonštatoval, že keďže pôjde o nepravidelnú činnosť, odvody budú 
nižšie. Pýtal sa, či po skončení pracovnej činnosti bude mesto musieť za tieto osoby doplatiť 
odvody do sociálnej poisťovne. K tejto veci požiadal o písomnú odpoveď.  
MUDr. Jaroslav Cigaňák sa pýtal na zníženie počtu poslancov MsZ v súvislosti so znížením 
počtu obyvateľov mesta.  Ing. Lenka Pánisová uviedla, že poslanci sú zvolení na celé 
funkčné obdobie. Počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch sa bude určovať až 
pred nasledujúcimi voľbami.  
Ing. Lenka Pánisová informovala o pripomienke komisie školstva a kultúry. Komisia žiada, 
aby príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku bol určený podľa počtu vykonaných obradov 
a s prihliadnutím na obrad konaný v interiéry a obrad konaný v exteriéry. Pripomienka 
akceptovaná nebola.  
MsZ uznesením č. 375/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila Doplnok č. 2 k internej 
smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb 
s pripomienkou: v časti 2. Postup 2.2. Odmeňovanie ďalších fyzických osôb v bode 2.2.3.  sa 
na koniec dopĺňanej  vety „Odmeny sa vyplácajú štvrťročne na základe dohôd o pracovnej 
činnosti podľa účasti občanov“ dopĺňa text „- účinkujúcich na obradoch“. 
Hlasovanie: 29 poslancov za.  

 
K bodu 18) 

Ing. Lenka Pánisová, vedúca org. a  personálneho oddelenia, informovala o návrhu 
voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza v roku 2013. 
Súčasná hlavná kontrolórka mesta – Ing. Jana Michaličková, sa vzdala funkcie hlavnej 
kontrolórky dňom 31. 1. 2013. 
V súlade so zákonom o obecnom zriadení MsZ vyhlási nové voľby hlavného kontrolóra 
mesta  tak, aby sa konali najneskôr  do 60 dní odo dňa  skončenia výkonu funkcie hlavného 
kontrolóra.  Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať svoje písomné 
prihlášky najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb.  
MsZ uznesením č. 376/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo   

a) v zmysle § 18a ods.(2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta 
Prievidza na deň 29.1.2013 na zasadnutí MsZ v Prievidzi, 

b) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods.(3) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním 
poslancov MsZ v Prievidzi, 

c) právo každému kandidátovi, ktorý splnil požadované predpoklady, na vystúpenie 
na rokovaní MsZ v deň konania volieb v časovom rozsahu päť minút, 

d) náležitosti prihlášky: 
• osobné údaje kandidáta 
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• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov  podľa § 7 
ods.(1) a (2) zákona č.428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov na účel 
vykonania voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza, 

• údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou 
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

• profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením 
pracovnej pozície, 

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
e) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra: 

ukončené minimálne stredné vzdelanie, 
f) termín ukončenia podávania prihlášok: 14.1.2013 do 15.00 h, 
g) miesto a spôsob odovzdania prihlášok: kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra 

mesta Prievidza zašlú alebo osobne doručia písomnú prihlášku na adresu: 
Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza v zalepenej 
obálke s označením „VOĽBA  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“, 

h) pracovnú komisiu zloženú z poslancov MsZ a zamestnancov mesta: 
predsedníčka – JUDr. Katarína Macháčková, členovia: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 
PhD., MVDr. Norbert Turanovič, JUDr. Róbert Pietrik, Helena Dadíková, MUDr. 
Dušan Magdin, Ing. Jana Michaličková, ktorá bude poverená kontrolou splnenia 
náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra, 

i) s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na 
ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 h s dňom nástupu do práce 1.2.2013.  

Zároveň MsZ uložilo prednostovi MsÚ zverejniť deň konania voľby hlavného kontrolóra 
mesta Prievidza a ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 
a náležitosti prihlášky na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Prievidza a v regionálnej 
tlači. 
Hlasovanie: 25 poslancov za, 3 sa zdržali.  
 

K bodu 19) 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru  hlavnej   

kontrolórky na I. polrok 2013 predložila Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta 
Prievidza.  
Návrh plánu je takýto: 

1. Kontrola dodržiavania internej smernice IS 63 – Postup verejného obstarávania pri 
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou právnickými osobami v zriaďovateľskej 
a zakladateľskej pôsobnosti mesta Prievidza 

2. Preverenie existencie právnických osôb (občianskych združení a neziskových 
organizácií), ktoré majú sídlo v objekte mesta  na Ul. K. Novackého č. 14 v Prievidzi 
podľa uznesenia MsR č. 401/12 zo 16. 10. 2012  

3. V zmysle Príkazného listu primátorky mesta č. 11/2012 z 20. 9. 2012 po zúčtovaní 
dotácií prijímateľmi vykonať následnú finančnú kontrolu všetkých dotácií 
poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 so zameraním na dodržanie 
podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných záväzkov 

4. Skontrolovať podmienky zriadenia vecných bremien na majetku mesta v roku 2012 
v zmysle internej smernice Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza 
a uznesení MsZ 

5. Kontrola plnenia uznesení MsZ  
6. Vykonanie ďalších kontrol na základe kontroly plnenia uznesení MsZ, podnetov MsZ, 

podnetov obyvateľov a sťažností                     
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 20. 11. 
2012. 
MsZ uznesením č. 377/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky a zamestnancov  útvaru hlavnej  kontrolórky na I. polrok 2013. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 
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K bodu 20) 
Mgr. Alojz Vlčko,  splnomocnenec pre etiku a protokol, informoval o návrhoch na 

udelenie mestského ocenenia Čestné občianstvo mesta Prievidza,  Cena mesta Prievidza 
Cena primátora mesta Prievidza, Pamätný list a Ďakovný pri príležitosti osláv Roka výročí 
mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských 
privilégií.  
PaedDr. Eleonóra Porubcová  konštatovala, že medzi návrhmi na Cenu mesta bol podaný aj 
návrh na udelenie tohto ocenenia Gymnáziu V. B. Nedožerského Prievidza za vynikajúce 
výchovno-vzdelávacie výsledky a prezentáciu  na úrovni stredného školstva 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Vyjadrila sklamanie nad tým, že tento návrh nebol 
podporený.  
MsZ uznesením č. 378/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo udelenie mestského 
ocenenia Čestné občianstvo mesta Prievidza pri príležitosti osláv Roka výročí mesta 
Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských privilégií 
– podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza: Jozefovi Lohyňovi - za dosiahnuté úspechy a úspešnú 
reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti športu, Miloslavovi Mečířovi - za dosiahnuté úspechy 
a úspešnú reprezentáciu mesta   Prievidza v oblasti športu. 
Hlasovanie:  23  poslancov za.  
 
Uznesením č. 379/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo udelenie mestského 
ocenenia Cena mesta Prievidza podľa  § 25 Štatútu mesta Prievidza: 

1. Pavlovi Barabášovi – za propagáciu mesta Prievidza doma aj v zahraničí 
prostredníctvom cestovateľskej činnosti a tvorby dokumentárnych filmov, 

2. Danielovi Hevierovi – za celoživotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládež 
a dospelých 

3. Štefanovi Gašparíkovi (in memoriam) – za dosiahnuté výsledky pri rozvoji 
charitatívnych služieb pre ľudí bez domova v Prievidzi, 

4. Ing. Ivanovi Kormaňákovi (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú 
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu, 

5. Emilovi Liebenbergerovi (in memoriam) – za tvorivé výkony a významné výsledky 
v oblasti zborového spevu a objavenie mnohých speváckych talentov, 

6. Jurajovi Pasovskému st. (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú 
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu, 

7. Ladislavovi Petrášovi – za významné výsledky v športovej činnosti a prínos k rozvoju 
futbalu v meste Prievidza, 

8. Imrichovi Vysočanovi (in memoriam) – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej 
Prievidze a priblíženie výtvarného umenia širokej verejnosti, 

9. Tadeášovi Walovi – za celoživotné tvorivé výkony a významné dosiahnuté výsledky 
vo vedecko-technickej činnosti, 

10. spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. – za hospodársky rozvoj mesta a 10 rokov 
spolupráce na environmentálnom projekte EKOROK. 
 

Hlasovanie: 23  poslancov za.  
 
Uznesením č. 380/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo MsZ na vedomie odporúčanie 
mestskej rady na udelenie mestských ocenení Cena primátora mesta Prievidza, Pamätný list 
a Ďakovný list pri príležitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza – 900. výročia prvej 
písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských privilégií – podľa návrhu Pracovnej 
komisie k výročiam mesta Prievidza v roku 2013 a vedenia mesta. Ocenení Ďakovným listom 
a Pamätným listom sú uvedený v materiály, ktorý tvorí prílohu zápisnice z rokovania. 
Hlasovanie:  22 poslancov za.  
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K bodu 21) 
Majetkoprávne veci  predložila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie mesta.  

 
K žiadosti Ondreja Kmeťa – REVMONT, Priemyselná ul. 12, Prievidza, zástupcu investora 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina, o zriadenie vecného bremena  
s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 6652/1, 
parc.č. 6652/22, parc.č. 6652/25 a parc.č. 6652/123 strpieť na časti týchto pozemkov 
uloženie inžinierskych sietí – elektrickej NN prípojky k stavbe „Prievidza – Gazdovská – 
prípojka NN pre 2x10 b.j. Licitor“ v prospech investora Stredoslovenská energetika – 
Distribúcia, a.s., Žilina;    prijalo MsZ uzn. č. 381/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 18 poslancov za.  
 
K žiadosti spol. SLOV TAIN, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 23, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1944/4, ostatná plocha vo výmere 41 m², na účel 
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku bezprostredne priľahlého k susediacej 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, prijalo MsZ uzn. č. 382/12, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici.  
Hlasovanie: 24 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 
K žiadosti spoločnosti SLOV TAIN, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 23,  
o zriadenie vecného bremena s právom cesty, trvalého parkovania motorových vozidiel 
a právom vstupu za účelom údržby a obsluhy objektu súp. č. 2724,  ako aj s povinnosťou 
mesta Prievidza strpieť nakladaciu rampu a vstup do garáže, a to všetko na pozemkoch 
v k.ú. Prievidza parc.č. 1944/5, parc.č. 1944/8, parc.č. 1944/21 a parc.č. 1944/22, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta Prievidza, v rozsahu 8 m od objektu súp.č.  2724 cez parc.č. 1944/21 
a parc. 1944/22, pričom ako protihodnotu za zriadenie vecného bremena SLOV TAIN, s.r.o., 
Prievidza vybuduje na vlastné náklady parkovisko na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Prievidza parc.č. 1944/21, parc.č. 1944/22 a parc.č. 1944/23 s prístupom cez pozemky 
parc.č. 1944/8 a parc.č. 1944/5, prípadne aj cez pozemky parc.č. 1944/1 a parc.č. 1944/2  
a tiež protihodnotou bude na náklady SLOV TAINU, s.r.o., už vybudovaná príjazdová 
komunikácia na pozemku parc.č. 1944/8, ktorú využíva mesto Prievidza, prijalo MsZ uzn. č. 
383/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 26 poslancov za.  
 
Uznesením č. 384/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo MsZ prevod nehnuteľností – 
pozemkov v k.ú. Prievidza, parc.č. 5003/5 zast.pl. s výmerou 319 m2 a parc.č. 5082/117 
ost.pl. s výmerou 307 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 359/2012 z časti parc.č. 
5082/54 s výmerou 125 m2 a z časti parc.č. 5082/91 s výmerou 182 m2, s celkovou výmerou 
626 m2  z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva Ladislava Mečiara zámenou za 
nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5082/118 ost.pl. s výmerou 626 m2, ktorý 
bol vytvorený geometrickým plánom č. 359/2012 odčlenením z parc.č. 5082/77 ost.pl. 
s výmerou 693 m2 z vlastníctva Ladislava Mečiara do vlastníctva mesta Prievidza z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a to podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretože pozemok parc.č. 5082/118 ost.pl. s výmerou 626 
m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 359/2012 odčlenením z parc.č. 5082/77 
ost.pl. s výmerou 693 m2 vo vlastníctve Ladislava Mečiara bezprostredne susedí s miestnou 
komunikáciou na Mliekarenskej ulici v Prievidzi, ktorý nebol majetkovoprávne vyporiadaný, 
keď v súvislosti s realizáciou stavby „Križovatka štátnej cesty I/64 a miestnej komunikácie 
III/05062“ bola budovaná „obchádzková trasa Mliekarenská“, čo zabezpečovalo mesto 
Prievidza vychádzajúc z ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení, podľa ktorého mesto zabezpečuje okrem iného výstavbu, údržbu 
a správu miestnych komunikácií, pričom zámenou za tento pozemok žiada Ladislav Mečiar 
previesť do svojho vlastníctva pozemky z majetku mesta Prievidza v rovnakej výmere.   
Hlasovanie: 25 poslancov za, 2 proti, 1 sa zdržal.  
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K žiadosti Aleny Bobokovej,  trvale bytom Prievidza, Ul.  E. M. Šoltésovej č. 722/1, o nájom  
časti   pozemku   v k. ú.  Prievidza,   časť z  parcely  č. 4993/1,  zastavané  plochy a nádvoria  
v rozsahu výmery približne  50 m2, na účel  oplotenia pozemku a zabezpečenia ochrany 
objektu proti vandalizmu, prijalo MsZ uzn. č. 385/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 29 poslancov za.  
 
K žiadosti Slávky Mokráňovej a manž. Jozefa, trvale bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 
29/15,  o kúpu  pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka,  parcela č. 931, záhrada, s výmerou  419 m2, 
na účel rozšírenia prístupovej cesty k parcele vo vlastníctve žiadateľov, prijalo MsZ uzn. č. 
386/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 
K žiadosti spoločnosti SUPER TAXI - WHITE TAXI s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Jánošíková 
ulica 1, o nájom parkovacích miest na autobusovej stanici mesta Prievidza na účel 
stanoviska taxi služby SUPER TAXI - WHITE TAXI, prijalo MsZ uzn. č. 387/12, ktoré tvorí 
prílohu k zápisnici. MsZ schválilo zámer mesta prenajať predmetný pozemok formou 
obchodnej verejnej súťaže.  
Hlasovanie: 23 poslancov za, 1 proti. 

MsZ uznesením č. 389/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prenechanie časti 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Prievidza parc.č.  90/1 ost.pl. s výmerou 22157 m2 vo 
vlastníctve mesta Prievidza v súvislosti s úpravou spevnených plôch a zelene pred 
nebytovými priestormi 24C, 24D, 24E a 24F obytného domu súp.č. 20128 na parc.č. 82 na 
Ul. B. Björnsona  v Prievidzi v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, na dobu 
určitú 5 rokov, za cenu 1,00 €/rok, do nájmu spoločnosti DUKE, s.r.o., Prievidza z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a to podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a podľa  Internej smernice č. 65 –  Pravidlá pre predaj 
a nájom  majetku mesta Prievidza, pretože spoločnosť DUKE, s.r.o., Prievidza v lehote               
1 roka od uzavretia nájomnej zmluvy vykoná na prenajatom pozemku úpravu spevnených 
plôch a zelene na vlastné náklady, aby sa tak zvýšila bezpečnosť zákazníkov, 
navštevujúcich obchodné prevádzky v nebytových priestoroch 24C, 24D, 24E a 24F 
obytného domu súp. č. 20128 na parc.č. 82 na Ul. B. Björnsona  v Prievidzi ako aj 
obyvateľov a návštevníkov mesta Prievidza, pričom zabezpečovať tieto činnosti prislúcha 
mestu Prievidza, keď podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení mesto Prievidza pri výkone samosprávy zabezpečuje 
výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev ako aj správu 
a údržbu verejnej zelene.  
Hlasovanie: 27 poslancov za.  
 
K návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  na prenechanie nehnuteľností – 
pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 8122/3 orná pôda s výmerou 1536 m2,  parc.č. 8122/4 
orná pôda s výmerou 912 m2, parc.č. 8122/5 orná pôda s výmerou 766 m2, parc.č. 8122/6 
orná pôda s výmerou 468 m2, parc.č. 8122/7 orná pôda s výmerou 276 m2, parc.č. 8122/8 
orná pôda s výmerou 240 m2, parc.č. 8122/17 orná pôda s výmerou 478 m2, parc.č. 8122/18 
orná pôda s výmerou 1457 m2, parc.č. 8122/19 orná pôda s výmerou 1024 m2, parc.č. 
8122/20 orná pôda s výmerou 1024 m2, parc.č. 8124/47 orná pôda s výmerou 282 m2 a 
parc.č. 8129/3 orná pôda s výmerou 1247 m2, spolu s výmerou 9710 m2, ktoré sa 
nachádzajú v lokalite Ukrniská a sú vo vlastníctve mesta Prievidza,  do nájmu na účely, na 
ktoré sú určené podľa zápisu v katastri nehnuteľností, t.j. na rastlinnú výrobu, resp. 
pestovanie poľnohospodárskych plodín, podľa § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 9 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Internej smernice č.   65 – 
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza,    prijalo MsZ uznesenie č. 389/12, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie: 28 poslancov za..  
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MsZ uznesením č. 390/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 8.11.2012 o najvhodnejší 
návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľností do nájmu, a to 
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza parc.č. 528/153 orná pôda s výmerou 2587 m2 
a parc.č. 528/156 orná pôda s výmerou 1763 m2 , spolu s výmerou 4350 m2, odčlenených 
geometrickým plánom č. 22/2011 z parc.č. 528/112 orná pôda s výmerou 10150 m2, ktoré sa 
nachádzajú v lokalite Ukrniská a to na základe uznesenia MsZ č. 322/12 zo dňa 30.10.2012, 
keď v stanovenom termíne, t. j. do 28.11.2012 do 12.00 h bol doručený jeden súťažný návrh, 
ktorý spĺňal podmienky obchodnej verejnej súťaže, teda súťaž bola úspešná; 
Mestská rada v Prievidzi vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza 
dňa 8.11.2012 na základe uznesenia MsZ č. 322/12 zo dňa 30.10.2012 ako úspešnú, 
vhodný návrh predložila spoločnosť MS SERVICE, s.r.o., so sídlom v Sebedraží, Záhrady č. 
324/63, súťažný návrh bol vyhodnotený  ako vhodný s podmienkami:  využitia nehnuteľností 
- pozemkov na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie   poľnohospodárskych plodín, výška 
nájomného 2,11 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa bonitovanej  
pôdnoekologickej jednotky,  neurčitý čas trvania nájmu,  povinnosť na vlastné náklady vytýčiť 
hranice pozemkov v teréne.  
 Hlasovanie: 26 poslancov za.  

Ľubica Burešová predložila informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej 
mestom Prievidza dňa 08.11.2012 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 324/12 zo dňa 30.10.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na 
prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12.  V stanovenom termíne, t. j. do 
28.11.2012 do 12,00 h neboli mestu doručené žiadne súťažné návrhy, t. j. súťaž  bola  
neúspešná. 
 
MsZ uznesením č. 391/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila zámer mesta Prievidza 
predať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12,   a to budovy zariadenia 
núdzového bývania, súpisné č. 20036,  na pozemku  parcela č. 1072 (na LV č. 1 ako dom 
techniky) a pozemkov,  parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 450 m2 
a parcela č. 1073, ostatné plochy s výmerou 1 083 m2,  formou opätovnej  obchodnej 
verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia:   zmiešané    územie  s  prevažne   mestskou   
štruktúrou -  postupná  funkčná  prestavba  IBV na polyfunkčné územie s  prevahou 
vybavenosti, služieb, obchodu a administratívy, vrátane funkcie bývania; kúpna cena:   
minimálne vo výške 95 484,00 € s možnosťou úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle 
Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, termín úhrady kúpnej ceny:    do 15 
dní  od  podpísania  kúpnej  zmluvy,  v prípade úhrady kúpnej ceny formou splátok v zmysle 
Pravidiel pre predaj nehnuteľností majetku mesta Prievidza  minimálne 50 % kúpnej ceny do 
15 dní od podpísania kúpnej zmluvy,  pričom zvyšná časť kúpnej ceny zvýšená o základnú 
úrokovú sadzbu ECB a o 8 percentuálnych bodov  bude uhradená do dvoch rokov od 
nasledujúceho mesiaca po úhrade 1. splátky (t. j. 50 % z  kúpnej ceny).Vyhlasovateľ 
obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.  
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal.  

 
Právna kancelária predložila návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – budovy so súpisným číslom 20488 (bývalého pavilónu 
detských jaslí v areáli MŠ) s podlahovou plochou 202 m², nachádzajúcej sa na Ulici Š. 
Závodníka 18, na podnikateľské účely. 
MsZ uznesením č. 392/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila zámer mesta Prievidza 
prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - budovu so súpisným číslom 20488 
(bývalého pavilónu detských jaslí v areáli MŠ) s podlahovou plochou 202 m², nachádzajúcej 
sa na Ulici Š. Závodníka 18, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:   účel 
využitia: podnikateľské účely, nájomné: minimálne vo výške 202,09 €/mesiac plus zálohové 
platby za energie a služby, úhrada nájomného: mesačne, doba nájmu:  neurčitá s 3-
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mesačnou výpovednou lehotou. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky doručené návrhy. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 
Právna kancelária predložila návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 190/08 zo dňa 27.5.2008 
v znení uznesenia  MsZ  č. 295/11 zo dňa 25.10.2011, ktorým bolo schválené zriadenie 
vecného bremena s právom uloženia inžinierskych sietí – elektrickej, vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky a súhlas s vybudovaním prístupovej komunikácie na pozemku parc.č. 
5400/42, ktoré bolo uznesením č. 295/11 zo dňa 25.10.2011 doplnené o parc.č. 5403 
a parc.č. 5400/39, v prospech vlastníkov stavebných pozemkov predaných mestom 
Prievidza fyzickým osobám odčlenením z parc.č. 5400/42, pričom vecné bremeno nie je 
zriadené pre ďalších vlastníkov pozemkov, odčlenených z parc.č. 5400/42 ani pre 
Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, ktorá si vybudovaný verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu prevezme za odplatu do svojho majetku od investora. 
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 393/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Hlasovanie:  28 poslancov za.  
 
Uznesením č. 394/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo MsZ zmenu uznesenia MsZ č. 
280/12 zo dňa 25.9.2012 v znení uznesenia MsZ č. 313/12 zo dňa 30.10.2012 takto: za 
pôvodný text „4 842,15 €/mesiac“ a „9 684,30 €“ sa dopĺňa text „bez DPH“. 
Hlasovanie: 28 poslancov za. 
 

K bodu 23) 
„Rôzne“ 

Návrh na vyradenie Cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS) na Ul. Matice 
slovenskej z evidencie majetku mesta v obstarávacej cene 14 398,42 €, a to v zmysle Zápisu 
zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie zo dňa 28.11.2012, predložila 
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia.  
Návrh bol predložený do orgánov mesta na základe žiadosti spoločnosti UNIPA, s.r.o., ktorej 
bola predmetná CSS prenechaná do nájmu. Dôvodom vyradenia je skutočnosť, že v roku 
2004 v rámci výstavby „podcestia“ na Ul. Matice slovenskej  sa vybudoval podchod pre 
peších,  pričom pôvodný prechod bol aj s CSS zrušený.  Jednotlivé časti CSS boli využívané 
ako náhradné diely pri opravách ďalších CSS v meste. Predmetný majetok je ako celok 
nefunkčný a nekompletný.  
MsZ uznesením č. 395/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vyradenie Cestnej 
svetelnej signalizácie na Ul. Matice slovenskej z evidencie majetku mesta v obstarávacej 
cene 14 398,42 €, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej 
komisie zo dňa 28.11.2012. 
Hlasovanie: 28 poslancov za.  
 

JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, predložil MsZ návrh primátorky mesta 
na zriadenie dočasnej komisie MsZ v Prievidzi pre nakladanie s prebytočným majetkom 
mesta. 
Primátorka mesta uviedla, že záujmom mesta je „vhodne naložiť“ s prebytočným majetkom 
mesta. Mnohé uvoľnené objekty je ťažké udržiavať, je potrebné sa touto problematikou 
systematicky zaoberať a riešiť ju.  
Za predsedu komisie bol navrhnutý  zástupca primátorky mesta -  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 
PhD.  Ďalej bo predložený návrh na zloženie členov komisie MsZ:  Katarína Čičmancová, 
Helena Dadíková,   Bc. Roman Hlaváč, Ing. Peter Petráš,  Ing. Jozef Polorecký, Július Urík; 
JUDr. Róbert Pietrik, MVDr. Norbert Turanovič. 
Za  zapisovateľku komisie bola navrhnutá zamestnankyňa mesta  Mgr. Aneta Tarnóczyová. 
Poslanec MVDr. Vladimír Petráš navrhol, aby sa členom komisie stal aj poslanec Michal 
Dobiaš.  Nakoľko poslanec Michal Dobiaš nebol prítomný na rokovaní MsZ  a osobne 
nevyjadril svoj postoj k členstvu v predmetnej komisii, poslanec V. Petráš svoj návrh stiahol.  
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Uznesením č. 396/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ zriadilo dočasnú Komisiu pre 
nakladanie s prebytočným majetkom mesta podľa § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do 30.6.2013 s počtom členov  9 vrátane 
predsedu (7 poslancov, 2 neposlanci) a vymedzilo jej úlohy, MsZ schválilo zloženie komisie 
v zmysle predloženého návrhu primátorky mesta.  
Hlasovanie:  25 poslancov za, 2 proti, 1 sa zdržal. 
 
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, v krátkosti informoval o rokovaniach so 
spoločnosťou TEZAS, s. r. o., Prievidza. Konateľ spoločnosti TEZAS, s. r. o.,  vyhlásil na 
májovom rokovaní MsZ (2012), že spoločnosť bude rokovať s mestom a výsledkom 
rokovania bude uzavretie dodatku ku komisionárskej zmluve. Mesto Prievidza  zaslalo 
spoločnosti návrh ku komisionárskej zmluve, avšak vyjadrenie mesto zatiaľ neobdržalo. 
Primátorka mesta uviedla, že vyhlásenie, ktoré dal konateľ spoločnosti na májovom 
zasadnutí MsZ  sa nenaplnilo. Návrh  na vydanie predbežného opatrenia spoločnosť 
nestiahla.   
 
PaedDr. Eleonóra Porubcová podala poslanecký návrh, aby sa rezidentské karty, ktoré sa 
vydávajú obyvateľom s trvalým pobytom v meste Prievidza v rámci vytvorenej Centrálnej 
mestskej parkovacej zóny mesta Prievidza, vydávali bezplatne a to od 1. januára 2013 – 1 
parkovacia karta na jednu bytovú jednotku.  Július Urík, predseda VVO č. 1, konštatoval, že 
dňa 26. 11. 2012 zorganizoval výbor VO č. 1 spoločné stretnutie s predsedami bytových 
spoločenstiev sídliacich v centre mesta.  Požiadavka na bezplatné vydávanie kariet nebola 
z ich strany predložená. Primátorka mesta uviedla, že v mesiaci január sa bude 
vyhodnocovať systém parkovania v CMPZ.  
MsZ uznesením č. 397/12, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválila poslanecký návrh 
PaedDr. Eleonóry Porubcovej, aby sa rezidentské karty, ktoré sa vydávajú občanom 
s trvalým pobytom v meste Prievidza v rámci vytvorenej Centrálnej mestskej parkovacej zóny 
mesta Prievidza, vydávali bezplatne a to od 1. januára 2013 – 1 parkovacia karta na jednu 
bytovú jednotku. 
Hlasovanie:  5 poslancov za, 18 proti, 3 sa zdržali. 

 
 

K bodu 24) 
„Interpelácie poslancov“ 

Ing. Martin Drozd upozornil na veľké dopravné zápchy na križovatke Ul. Matice 
slovenskej a Nábr. sv. Cyrila a sv. Medota.  Konštatoval, že by bolo vhodné lepšie načasovať  
CSS. Primátorka mesta uviedla, že vlastníctvo k predmetnej CSS je sporné, avšak touto 
problematikou sa mesto zaoberá a rieši ju.  

 
Poslanec Peter Petriska  požiadal o vysvetlenie k článku, ktorý bol uverejnený                 

v regionálnych novinách  v súvislosti s vydávaním rezidentských kariet na parkovanie 
v CMPZ.  Na túto otázku reagoval Bc. Miroslav Procháska, konateľ spoločnosti UNIPA, s. r. 
o.  Miroslav Procháska uviedol, že zodpovednosťou vydavateľa rezidentských kariet  je 
okrem iného to, aby karta bola vydaná len oprávnenému žiadateľovi.  Spoločnosť UNIPA,         
s. r. o., hľadala najjednoduchší spôsob, ako uľahčiť obyvateľom vybavenie rezidentskej karty, 
preto túto službu vykonávala aj Turisticko-informačná kancelária, ktorá má sídlo 
v bezbariérových priestoroch mestského domu.  Medzi spol. UNIPA, s. r. o., a TIK bola 
uzatvorená zmluva o spracúvaní osobných údajov.  TIK ako sprostredkovateľ podľa zmluvy 
zabezpečí získanie súhlasu na kopírovanie potrebných dokumentov. V prípade, že žiadateľ 
nesúhlasí s takýmto postupom, môže si rezidentskú kartu vybaviť priamo v spoločnosti 
UNIPA, s. r. o., kde poskytne potrebné dokumenty (na overenie trvalého pobytu a vlastníctvo 
k vozidlu) k nahliadnutiu.  Spoločnosť UNIPA, s. r. o., oslovila certifikovanú spoločnosť na 
vypracovanie auditu úrovne bezpečnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov.  Všetky 
získané kópie dokladov sú v pravidelných intervaloch skartované pod dohľadom komisie 
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a zároveň je k tomu spísaný protokol.  Na základe podnetu bola vykonaná kontrola Úradom 
pre ochranu osobných údajov, pričom úrad nezistil pochybenie.   
 

 
K bodu 25) 

„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.  Všetkých prítomných 
zároveň pozvala na slávnostné otvorenie „Vianočných trhov 2012“. 
 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...............................................                                    .............................................                  
        Helena Dadíková              Mgr. Ľubomír Vida 
             overovateľ I.                                                                           overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                   JUDr. Katarína Macháčková 
           prednosta MsÚ                                                                primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, asistentka prednostu MsÚ 


