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

konaného d ňa 30. 3. 2016 
v obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:         17.00 h 
Ukončenie zasadnutia:      18.10 h  
 
Prítomní poslanci:    19 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnili sa:   MUDr. Peter Oulehle, Ing. Peter Paulík, MUDr. Dušan Magdin  
 
Ďalej prítomní:  Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta 
   JUDr. Róbert Pietrik –  ved. právnej kancelárie 
   JUDr. Veronika Ľahká – právnička 

Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Marián Bielický – ved. ekonomického odboru 
   Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu 
   Mgr. Alojz Vlčko – ved. kanc. primátorky  
   Mgr. Vlasta Miklasová – ved. odboru školstva a starostlivosti o občanov 
   Ing. Štefan Bača – ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
   Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 

- ostatní podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

     JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, otvoril a privítal na 
rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ,  
zúčastnených zástupcov mestského úradu  a ďalších prítomných.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. ospravedlnil neprítomnosť JUDr. Kataríny Macháčkovej, 
primátorky mesta, a MVDr. Norberta Turanoviča, prednostu MsÚ. Rokovania MsZ sa 
nezúčastnili zo zdravotných dôvodov.   
Rokovanie MsZ viedol JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta.  
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca 
primátorky mesta, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta. 
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  19 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
 
Keďže v obradnej sieni nebolo nainštalované technické hlasovanie zariadenie, poslanci 
hlasovali verejne zdvihnutím ruky s použití  hlasovacieho lístka zvolenej farby, označeným 
menom poslanca a číslom uznesenia: 
- pri hlasovaní „za“ zdvihnutím zeleného hlasovacieho lístka, 
- pri hlasovaní „proti“ zdvihnutím červeného hlasovacieho lístka, 
- pri „zdržaní sa hlasovania“ zdvihnutím oranžového hlasovacieho lístka. 
 
Prostredníctvom skrutátorov bola zabezpečená presná evidencia hlasovania poslancov o 
každom prijatom uznesení. Po každom hlasovaní sa hlasovacie lístky odovzdali osobe 
poverenej sčítaním hlasov. 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  určil za skrutátorky:  Bc. Katarínu Bartovú a Mgr. Dianu 
Dušekovú a za osobu poverenú sčítaním hlasov určil Ing. Naďu Prilinskú. 
Následne zástupca primátorky mesta menoval overovateľov zápisnice z rokovania MsZ a to 
Mgr. Petra Kršku a Ing. Jozefa Polereckého. 
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Keďže sa MsZ konalo v priestoroch bez technického hlasovacieho zariadenia, zástupca 
primátorky mesta predložil návrh na zvolenie mandátovej komisie. 
Do mandátovej komisie odporučil zvoliť poslancov: 
Helenu Dadíkovú – za predsedníčku, 
Mgr. Rudolfa Fiamčíka –  za člena, 
Františka Krška – za člena. 
 
MsZ uzn. č. 119/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo mandátovú  komisiu v zložení: 
Helena Dadíková – predsedníčka, Mgr. Rudolf Fiamčík – člen,  František Krško – člen. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Zástupca primátorky mesta požiadal mandátovú komisiu, aby sa ujala svojej funkcie a pred 
každým hlasovaním oznámila počet prítomných poslancov.  
 
Zástupca primátorky mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: Bc. Vieru 
Ďurčekovú – za predsedníčku, Katarínu Čičmancovú – za členku, Ing. Ľuboša Jelačiča – za 
člena. 
MsZ uzn. č. 120/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za  
 
Zástupca primátorky mesta predložil na schválenie návrh programu MsZ. 
 
Návrh programu: 
 

1. O t v o r e n i e  
2. Zmluva o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 

štadióna v Prievidzi  
3. Dostavba a rekonštrukcia telocviční základných škôl v Prievidzi 
4. Žiadosť spol. LIDL Slovenská republika, v. o. s., o kúpu časti pozemku 
5. Z á v e r 

 
Program bol uznesením č. 121/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválený. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 2) 
 Návrh  Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby 
futbalového štadióna v Prievidzi bol prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov so 
zástupcami SFZ pred rokovaním MsZ.  Na rokovaní MsZ boli prítomní zástupcovia SFZ – 
Mgr. Peter Dedík, projektový manažér a JUDr. Mária Berdisová, právnička.  
Ing. Richard Takáč, poslanec MsZ, sa pýtal smerom k zástupcom SFZ, či návrh zmluvy, 
ktorý je predložený na schválenie do MsZ, je pre  SFZ prijateľný. Mgr. Peter Dedík mu dal 
kladnú odpoveď.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že na základe uznesenia MsZ č. 429/15                          
zo dňa 29. 9. 2015 je na rokovanie MsZ predložená na schválenie Zmluva o spolupráci pri 
realizácii rekonštrukcie, modernizácie futbalového štadióna. Keďže neboli zo strany 
poslancov ďalšie otázky, zástupca primátorky mesta požiadal návrhovú komisiu, aby 
prečítala celé znenie zmluvy.  Pred prijatím uznesenia poslanec Mgr. Ľubomír Vida vyjadril 
podporné stanovisko k realizácii rekonštrukcie futbalového štadiónu. 
MsZ uznesením č. 122/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzatvorenie Zmluvy o 
spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna 
v Prievidzi medzi mestom Prievidza a Slovenským futbalovým zväzom. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 3) 
Informáciu o podanom projekte s názvom: „Dostavba a rekonštrukcia telocviční 

základných škôl v Prievidzi“  a následnej možnosti  čerpania finančných prostriedkov 
predložil Mgr. Ivan Benca, ved. ref. pre projekty a investície.  
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  vyčlenilo finančné 
prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 
a na vybavenie telocvične na rok 2016. Mesto Prievidza po obhliadke a zistení skutkového 
stavu telocviční na jednotlivých základných školách pripravilo žiadosť o poskytnutie 
finančných prostriedkov pre ZŠ  Mariánska ul., ZŠ Malonecpalskú a ZŠ na Ul. S. Chalupku.  
MsZ uznesením č. 123/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zabezpečenie realizácie 
projektu s názvom: „Dostavba a rekonštrukcia telocviční základných škôl v Prievidzi“ po 
schválení žiadosti o poskytnutí finančných prostriedkov a kofinancovanie projektu vo výške 
31,7 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. vo výške 62 137 €.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 

K bodu 4) 
Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie, predložila žiadosť spoločnosti LIDL 

Slovenská republika, v. o. s., so sídlom v Bratislave, Ružinovská 1/E, o kúpu nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza. Ide o  časť pozemku z parcely registra C KN  č. 996/1, ostatné plochy, v 
rozsahu výmery 194 m²,  na účel rozšírenia predajne na Mierovom námestí v Prievidzi a na 
realizáciu vjazdu na parkovisko predajne. 
Ľubica Burešova uviedla, že žiadosťou sa zaoberala dňa 15. 3. 2016 mestská rada, ktorá 
uznesením č. 112/16 uložila právnej kancelárii, vyzvať spoločnosť LIDL Slovenská republika, 
v. o. s.,  o doloženie súhlasného stanoviska vlastníkov priľahlých nehnuteľností,  o vyjadrenie 
k zriadeniu vecného bremena práva prechodu pešo pre mesto Prievidza a tretie osoby po  
časti pozemku, na ktorom sa nachádza chodník vo vlastníctve mesta a tento je súčasťou 
žiadaného pozemku, o doloženie písomného stanoviska o možnosti zapracovania do 
celkového projektu realizáciu odbočovacieho pruhu.  
Spoločnosť LIDL Slovenská republika, v.o.s., doložila súhlasné stanovisko vlastníka 
susediacej nehnuteľnosti, ďalej doložila súhlasné stanovisko so zriadením požadovaného 
vecného bremena.  Čo sa týka odbočovacieho pruhu, spoločnosť uvádza,  že nie je možná 
realizácie tejto podmienky, a to z dôvodu krátkej vzdialenosti (záporné vyjadrenie 
dopravného inšpektorátu). 
MsZ uznesením č. 124/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer   mesta  Prievidza  
predať prebytočný majetok mesta, predmetnú nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok za 
cenu 75,00 €/m2  na účel rozšírenia predajne na Mierovom námestí v Prievidzi a na realizáciu 
vjazdu na parkovisko predajne, s podmienkou povinnosti spoločnosti uzavrieť Zmluvu 
o zriadení vecného bremena práva prechodu pešo pre mesto Prievidza a tretie osoby 
po  časti pozemku, parcela registra C KN   č. 996/5, diel č. 1 s výmerou 25 m2, na ktorom sa 
nachádza chodník vo vlastníctve mesta a tento je súčasťou žiadaného pozemku, MsZ 
schválilo spôsob predaja predmetného pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa.  
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 

 
K bodu 5) 

„Záver“ 
 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, poďakoval prítomným za 
aktívnu účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.  
 

 
 



4 

 

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

konaného d ňa 30. 3. 2016 
v obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi 

 
P r i p o m i e n k y     o v e r o v a t e ľ o v    z á p i s n i c e: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
                   Mgr. Peter Krško           Ing. Jozef Polerecký  
                        overovateľ I.                            overovateľ II. 
 
 
 
 

 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
    MVDr. Norbert Turanovič    JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  

           prednosta MsÚ     zástupca primátorky mesta 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  4. 4. 2016  

 
 
 


