Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 1. 10. 2013
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
9.15 h

Prítomní:

28 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnili sa:

Marcel Dobrovodský, MUDr. Silvia Hrnková,
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD.

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta
Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ
Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta
Mgr. Alojz Vlčko – ved. kanc. primátorky a splnom. 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 ŢP
Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a star. o občana
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi
Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS Prievidza
Mgr. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s.r.o.
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s. r. o.
– ďalej podľa prezenčnej listiny

K bodu 1)
„Otvorenie“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov,
zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu, novinárskej
obce, regionálnej televízie, hostí a obyvateľov mesta.
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 28 poslancov, teda nadpolovičná väčšina,
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Rokovanie viedla JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert
Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta. Funkciu
spravodajcu MsR vykonávala Ing. Petra Kobetičová.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ:
Ing. Zuzanu Lukáčovú
a Gabriela Čaudera.
Do návrhovej komisie odporučila primátorka mesta zvoliť poslancov: Helenu Dadíkovú – za
predsedníčku, Mgr. Ruţenu Dlábikovú – za členku a MUDr. Jána Šlapáka – za člena.
Uznesením č. 353/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zloţenie návrhovej
komisie.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
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JUDr. Katarína Macháčková
v pozvánkach.

konštatovala, ţe návrh programu poslanci obdrţali

Návrh programu:
1)
Otvorenie
2)
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spoločnosti UNIPA, s. r. o.,
Prievidza za obdobie 1 – 6/2013
3)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 143/2013, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza
č. 116/2011 o zásadách pouţívania symbolov mesta a ich ochrane
4)
Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a na odňatie nehnuteľného majetku zo
správy Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza
5)
Majetkoprávne veci
6)
Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
7)
Rôzne
8)
Interpelácie poslancov
9)
Záver
Návrh programu bodu „Rôzne“:
1)
Prenájom nebytového priestoru – kuchyne v budove CVČ Spektrum
2)
Informácia o sťahovaní SIC do priestorov budovy Priemstav
3)
Ţiadosť o kúpu časti pozemkov v Priemyselnej zóne Prievidza – Západ I.
4)
Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 347/13, ktorým MsZ schválilo vyradenie osobného
motorového vozidla z evidencie majetku mesta a jeho následný odpredaj
5)
Návrh na zloţenie komisie pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií
v Hradci a vo Veľkej Lehôtke
Poslanci v rámci rozpravy nepoţiadali o doplnenie resp. zmenu programu.
Primátorka mesta vyzvala poslancov, aby sa prezentovali a hlasovali o návrhu programu.
Z 28 prítomných poslancov sa zaprezentovalo 13 poslancov. Uznesenie k programu MsZ na
deň 1. 10. 2013 nebolo prijaté.
Ing. Petra Kobetičová, poslankyňa MsZ, verejne vyjadrila v mene poslancov MsZ
nesúhlas s krokom primátorky mesta, keď nepodpísala uzn. MsZ č. 304/2013 o odvolaní
JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. z funkcie člena predstavenstva PTH, a. s. a vymenovaní
Ing. Petra Petráša ako nového zástupcu mesta Prievidza do predstavenstva spol. PTH, a. s.
Ďalej uviedla, ţe dnešné konanie poslancov je výzvou pre vedenie mesta, aby rešpektovalo
rozhodnutia zastupiteľstva a zároveň vyzývajú pani primátorku, aby naplnila uznesenie MsZ
č. 304/2013. Poslanec Július Urík vyzval Ing. Petru Kobetičovú, aby nehovorila za poslancov,
keď nepozná názory všetkých. Jeho vyjadrenie podporil aj poslanec Juraj Ohradzanský.
Primátorka mesta dodala, ţe tento spôsob je nedôstojný a ak poslanci nesúhlasia s jej
rozhodnutím, môţu uplatniť právo veta. V zmysle zákona o obecnom zriadení, ak bol výkon
uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môţe mestské zastupiteľstvo toto
uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Výkon potvrdeného
uznesenia starosta nemôţe pozastaviť.
Časť poslancov odišla z rokovacej miestnosti. Počet prítomných poslancov klesol pod
nadpolovičnú väčšinu a teda MsZ nebolo rokovania a uznášania schopné. V rokovacej
miestnosti zostalo 13 poslancov MsZ. Do jednej hodiny sa nezišli poslanci v dostatočnom
počte a z tohto dôvodu JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, ukončila zasadnutie
MsZ s tým, ţe v zákonnej lehote t. j. do 14 dní zvolá nové zasadnutie MsZ.
V závere Helena Dadíková, poslankyňa MsZ, vyjadrila sklamanie nad konaním
poslancov, ktorí opustili rokovaciu miestnosť s tým, ţe v programe rokovania MsZ boli
zaradené na prerokovanie ţiadosti obyvateľov a podnikateľských subjektov nášho mesta,
ktoré týmto nemohli byť prerokované a musia byť preloţené na ďalšie rokovanie mestského
zastupiteľstva.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 1. 10. 2013
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Ing. Zuzana Lukáčová
overovateľ I.

.............................................
Gabriel Čauder
overovateľ II.

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

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, vedúca kanc. prednostu
V Prievidzi 1. 10. 2013
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