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

konaného dňa 9. 3. 2018 
v obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:         8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     8.30 h  
 
Prítomní poslanci:    16 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnili sa:  MUDr. Jaroslav Cigaňák, Mgr. Rudolf Fiamčík, Mgr. Oto Kóňa,  František 

Krško, MVDr. Vladimír Petráš, JUDr. Martin Lukačovič, PaedDr. Eleonóra 
Porubcová, MUDr. Peter Oulehle,  Mgr. Zuzana Vrecková   

  
Ďalej prítomní:  MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
   Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta 
   JUDr. Róbert Pietrik –  ved. právnej kancelárie 
   Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície  
   Ing.Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu 
   Ing. Daniela Mendelová – ref. kanc. prednostu  

- 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.  
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  16 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca 
primátorky mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Pietriková 
Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta. 
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 skrutátorky bola zabezpečená presná evidencia hlasovania poslancov o 
každom prijatom uznesení. Po každom hlasovaní sa hlasovacie lístky odovzdali osobe 
poverenej sčítaním hlasov. Zástupca primátorky mesta určil za skrutátorku  Ing. Danielu 
Mendelovú a osobu poverenú sčítaním hlasov určil Ing. Naďu Prilinskú. 
Zástupca primátorky mesta menoval overovateľov zápisnice z rokovania MsZ:  
Katarínu Čičmancovú  a Ing. Jozefa Polereckého.  
 
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. Petra Krška –  za člena, 
Ing. Petra Paulíka – za člena. 
 
MsZ uzn. č. 105/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo mandátovú  komisiu v zložení: 
Helena Dadíková – predsedníčka, Mgr. Peter Krško – člen,  Ing. Peter Paulík – člen. 
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Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 
Predsedajúci požiadal mandátovú komisiu, aby sa ujala svojej funkcie a pred každým 
hlasovaním oznámila počet prítomných poslancov.  
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  Katarínu 
Vráblovú  – za predsedníčku, Ing. Ľuboša Jelačiča – za člena, Júliusa Uríka – za člena. 
MsZ uzn. č. 106/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie.  
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za  
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, predložil na schválenie návrh 
programu MsZ. 
 
Návrh programu: 
1) O t v o r e n i e 
2) Informácia o pripravenom projekte s názvom „Vybudovanie osvetlenia priechodov pre  

chodcov v Prievidzi“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov  
3) Z á v e r 
 
MsZ uznesením č. 107/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program rokovania MsZ 
na deň 9. 3. 2018. 
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 

K bodu 2) 
Informáciu o pripravenom projekte s názvom „Vybudovanie osvetlenia priechodov pre  

chodcov v Prievidzi“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov predložil Mgr. Ivan Benca, 
vedúci referátu pre projekty a investície.  
Mgr. Ivan Benca uviedol, že zámerom projektu je skvalitnenie cestnej premávky. Cieľom 
projektu osvetlenia priechodov pre chodcov je zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich tak, že 
budú priamo osvetlení doplnkovým osvetlením, chodec tak bude jasne viditeľný už z veľkej 
diaľky a vodiči motorových vozidiel budú vopred upozorňovaní na pohyb po komunikácii. 
Predmetom projektového zámeru sú nasledovné priechody pre chodcov pri ZŠ na 
Mariánskej ulici, na Nedožerskej ceste I/64 (vstup resp. výstup z mesta Prievidza v smere na 
Žilinu) a na miestnej komunikácii  pri ZŠ na Ul. Šafárika.  
Celkový rozpočet projektu je vo výške 32 004 €, požadovaná výška dotácie je 24 000 € 
a kofinancovanie mestom Prievidza je vo výške 8 004 €. 
MsZ uznesením č. 108/18, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „ Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov  Prievidzi“  a kofinancovanie 
projektu vo výške 8 004 € t. j. 25 % z celkových výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. informoval, že pri podaní projektu je podmienkou doloženie 
výpisu uznesenia MsZ o schválení výšky kofinancovania projektu. Z tohto dôvodu bolo 
potrebné zvolať rokovanie MsZ mimo stanovených plánovaných termínov.  
 

K bodu 3) 
„Záver“ 

 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, poďakoval prítomným za 
účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 9. 3. 2018 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...............................................................   ............................................................... 

 Katarína Čičmancová          Ing. Jozef Polerecký 
                 overovateľ I.                            overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
 MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
         prednosta MsÚ                           predsedajúci  
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza 9. 3. 2018 
 
 


