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

konaného dňa 29. 04. 2020 
formou videokonferencie  

 
Začiatok zasadnutia:           10.00 h 
Ukončenie zasadnutia:       11.00 h  
 
Zúčastnení poslanci:   21 poslancov (podľa prílohy – prítomnosť poslancov) 
 
Ospravedlnení poslanci:    Katarína Čičmancová, Michal Dobiaš, MUDr. Peter Oulehle,                     

Ing. Richard Takáč 
  
Ďalší účastníci rokovania:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta,   
    MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová  –  hl. kontrolórka mesta 
JUDr. Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície 

 
Zamestnanci mesta zabezpečujúci servis rokovania formou videokonferencie: 
    Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ 
    Ing. Daniela Mendelová – referentka kanc. prednostu MsÚ 
    Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kac. primátorky mesta 
    Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 
    Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky 
    Ján Detko – ref. informatiky 
    Ing. Ľuboš Belanec – ref. informatiky 
 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie bolo streamované naživo, na 
portáli YouTube, na kanáli Mesto Prievidza https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza. 
 

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

     JUDr. Katarína Macháčková,  primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ, zamestnancov mesta 
a obyvateľov.  
V úvode uviedla, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID -
19 sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi koná formou videokonferencie, bez 
fyzickej prítomnosti poslancov v rokovacej miestnosti. Informovala o dôvodoch, pre ktoré 
nemohla zvolať plánované rokovanie MsZ na deň 30. 3. 2020 a o dôvodoch, pre ktoré sa 
rozhodla zvolať dnešné rokovanie formou videokonferencie.  
Hlavným cieľom zvolania  rokovania MsZ formou videokonferencie je schváliť doplnky 
rokovacích poriadkov komisií, VVO, MsR a MsZ tak, aby mohli poradné orgány riadne 
rokovať,  tak ako to vyžadujú interné smernice mesta.  
Ďalej  primátorka mesta  podala informácie o pláne zvolania orgánov mesta v ďalšom 
období.  Uviedla, že pokiaľ MsZ schváli zmeny rokovacích poriadkov, navrhne predsedovi 
komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP, aby zvolal rokovanie komisie a na komisii prerokovali 
žiadosti tak, aby mohlo byť zvolané rokovanie MsR na deň 6. 5. 2020. Informovala, že 
rokovanie MsZ plánuje zvolať na stredu 13.5. o 10,00 h a to formou  videokonferencie.    
Termín ďalšieho zasadnutia orgánov mesta zatiaľ nestanovila a to aj z dôvodu prípravy 
materiálov, ktoré sú stále rozpracované. Ďalej dodala, že registruje požiadavky na 
prestavenie plánu konkrétnych ekonomických opatrení mesta Prievidza. Uviedla, že 
jednotlivým problémom sa postupne venuje a tam, kde je to možné, operatívne rozhoduje. 

https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza
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Stále nie je jasné, ako štát pomôže mestám. Prognózy analytikov predpokladajú prepad 
príjmov len v prípade Prievidze od 1,6 mil. eur až po 4,1 mil. eur oproti terajšiemu stavu.  
Primátorka mesta ďalej informovala, že z organizačných dôvodov sa posúva prvá splátka 
miestnych daní a poplatkov na 30. deň od doručenia výmeru, teda približne na 30. jún 2020. 
Správa majetku mesta prijala interné rozhodnutie, že neukončí žiadny nájom mestských 
priestorov v súvislosti s ekonomickým dopadom koronavírusu na nájomcov, ak nebudú 
zvládať platiť nájomné a služby v období od 1. apríla do 30. júna 2020. Takisto mestské firmy 
umožnia platenie splátok za nájomné za byt alebo nebytový priestor podľa konkrétnych 
podmienok nájomcu, na základe splátkových kalendárov, teda nad rámec zákona.  
 
Primátorka mesta uviedla, že  viacerí poslanci z poslaneckého klubu strany SPOLU ju 
kontaktovali s návrhom, aby sa dočasne znížili odmeny za prácu poslancov. Konkrétny návrh 
v spolupráci so zamestnancami mesta je v štádiu prípravy, a bude predložený na 
prerokovanie tak skoro, ako to bude možné.  Mnohé z plánovaných opatrení ešte vyžadujú 
vstupné informácie, uzatvorenie rokovaní s vládou, získanie informácií o výhľade príjmov 
z podielových daní a podobne.  
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, konštatovala, že na rokovanie MsZ boli 
pozvaní všetci poslanci s označením dňa, hodiny a programu rokovania. Poslanci zároveň 
obdržali  pravidlá rokovania MsZ v Prievidzi formou videokonferencie.  
Na začiatku rokovania bolo prítomných  21 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím bolo 
zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Primátorka mesta  konštatovala, že na dnešné rokovanie MsZ sa ospravedlnili poslanci: 
Katarína Čičmancová, Michal Dobiaš, MUDr. Peter Oulehle a Ing. Richard Takáč.                         
Za overovateľov zápisnice z rokovania MsZ menovala:  Ing. Branislava Bucáka a JUDr. Ing. 
Ľuboša Maxinu, PhD.   
Keďže pri videokonferencii nebolo možné použiť na účel zaznamenania hlasovania 
poslancov technické hlasovacie zariadenie, uviedla, že poslanci hlasujú zdvihnutím ruky za 
použitia hlasovacieho hárka zvolenej farby s individuálnym číselným označením, z ktorého 
bude zrejmé a nezameniteľné, ktorý konkrétny poslanec hlasuje. 
Hlasuje sa použitím farebných hárkov s nápismi „za“ (zelenej farby), „proti“ (červenej farby), 
„zdržal sa“ (oranžovej farby) s číselným označením na výzvu predsedajúceho na hlasovanie 
tak, že hárok vyjadrujúci vôľu poslanec viditeľne podrží až do momentu, keď predsedajúci 
hlasovanie ukončí.  
Vykonanie hlasovania sa zároveň považuje za prezentovanie poslanca k hlasovaniu. Počas 
hlasovania môže poslanec použiť iba jeden hlasovací hárok. V prípade nedodržania 
podmienok hlasovania poslancom, sa bude takéto hlasovanie poslanca považovať za 
neplatné hlasovanie.  
V prípade neprítomnosti poslanca pred webkamerou a v prípade, ak poslanec viditeľne 
neprejaví svoju vôľu podržaním príslušného hárka, má sa za to, že nehlasoval. Sčítavanie 
hlasov zabezpečujú vopred určení skrutátori. Po ukončení hlasovania predsedajúci oznámi 
výsledok hlasovania. 
Za skrutátorky primátorka mesta určila zamestnankyne mesta:  Ing. Naďu Prilinskú a Ing. 
Danielu Mendelovú. 
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, konštatovala, že informácia o vzdaní sa           
Mgr. Zuzany Vreckovej poslaneckého mandátu a o nastúpení Ing. Soni Babiakovej za 
poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi bola poslancom písomne doručená.  
V zmysle zákona o obecnom zriadení je poslanec povinný zložiť sľub na prvom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. Keďže pani Ing. Soňa Babiaková bola 
prihlásená v rámci videokonferencie, primátorka mesta ju vyzvala,  aby zložila zákonom 
predpísaný sľub poslankyne MsZ.  
Ing. Soňa Babiaková v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov zložila sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
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Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Katarína Vráblová  –  
predsedníčka, Ing. Ľuboš Jelačič –  člen, Ing. Natália Svítková –  členka. 
 
MsZ uznesením č. 71/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zloženie návrhovej 
komisie: Katarína Vráblová –  predsedníčka, Ing. Ľuboš Jelačič – člen, Ing. Natália Svítková 
– členka. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie:19 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
Primátorka mesta konštatovala, že návrh programu obdržali poslanci  v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e   
2) Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva                             

v Prievidzi 
3) Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi 
4) Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi 
5) Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov 
6) Návrh spol. SMMP, s.r.o., na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
7) Informácia o pripravenom projekte s názvom „Vypracovanie účelového energetického 

auditu pre mestské budovy v meste Prievidza“ 
8) Z á v e r       
 
Branislav Gigac  podal poslanecký návrh  na zmenu programu rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 29. 04. 2020 – zaradenie bodu „Interpelácie poslancov“ 
pred bod „Záver“.   
Primátorka mesta konštatovala, že interpelácie môžu poslanci podávať kedykoľvek písomne, 
nie len na rokovaní MsZ. Pred zasadnutím rokovania neboli zo strany poslancov doručené 
žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania.  
Ing. Miroslav Žiak poďakoval za zvolanie zastupiteľstva formou videokonferencie z dôvodu, 
že sa mohli takto zúčastniť rokovania aj s poslankyňou JUDr. Petrou Hajšelovou. 
 
Primátorka mesta predložila návrh na schválenie programu rokovania MsZ v znení ako bol 
zverejnený na úradnej tabuli mesta.   
MsZ  uznesením č. 72/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program rokovania MsZ 
v Prievidzi na deň 29. 04. 2020. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  17poslancov za, 1 proti, 3 sa zdržali 
 
MsZ hlasovalo o návrhu Branislava Gigaca na zmenu programu rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 29. 04. 2020 – zaradenie bodu „Interpelácie poslancov“ 
pred bod „Záver“. 
MsZ uznesením č. 73/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo poslanecký návrh 
Branislava Gigaca na zmenu programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na 
deň 29. 04. 2020 – zaradenie bodu „Interpelácie poslancov“ pred bod „Záver“. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za, 7 proti, 8 sa zdržalo.  
 

K bodu 2) 
            Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi predložil JUDr. 
Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
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Účelom doplnku je upraviť pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania MsZ 
počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 
súvislosti s ochorením COVID-19 pri rokovaní v súlade s ustanovením § 30fb ods. 2 zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 
ochorením COVID-19. Pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania MsZ sú 
upravené v prílohe č. 1 rokovacieho poriadku. 
 
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Branislav Gigac a požiadal, aby orgány mesta (MsR, MsZ) 
naďalej rokovali počas pondelkov.  Taktiež dodal, že treba hľadať spôsob, aby sa aj 
verejnosť mohla zapojiť v rámci rokovania MsZ uskutočneného formou videokonferencie.  
Primátorka mesta uviedla, že najbližšie zastupiteľstvo je plánované na stredu, však pri 
ďalších rokovaniach plánuje zvolávať MsZ v pondelňajších termínoch. 
Ing. Miroslav Žiak uviedol, že najbližšie rokovanie TSK už nebude uskutočnené formou 
videokonferencie, požiadal primátorku, aby zvážila uskutočnenie rokovania už za fyzickej 
prítomnosti poslancov.  Branislav Gigac dodal, že aj v Banskej Bystrici už rokovalo 
zastupiteľstvo za fyzickej prítomnosti poslancov.  
MsZ uznesením č. 74/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo výnimku z IS č. 95 – 
Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi, časť II.,  §5,  ods. (8), z dôvodu, že návrh Doplnku č. 1 k 
IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi nebol pred MsZ prerokovaný v MsR a vo 
všetkých stálych komisiách MsZ, MsZ schválilo Doplnok č. 1 k IS č. 95 – Rokovací poriadok 
MsZ v Prievidzi. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 3) 
           Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi predložil 
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 
JUDr. Róbert Pietrik predložil dôvodovú správu.  Predmetom doplnku je návrh, že počas 
vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sú zasadnutia 
MsR neverejné. Počas krízovej situácie si môže MsR individuálne upraviť spôsob zasadnutia 
a prijímania uznesení. 
MsZ uznesením č. 75/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo výnimku z IS č. 95 – 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi, časť II.,  §5,  ods. (8) z dôvodu, že 
návrh Doplnku č. 3 k IS č. 54 – Rokovací poriadok MsR v Prievidzi nebol pred MsZ 
prerokovaný v MsR a vo všetkých stálych komisiách MsZ,  MsZ schválilo  Doplnok č. 3 k IS 
č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 4) 
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva     

v Prievidzi predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 
JUDr. Róbert Pietrik predložil dôvodovú správu.  Predmetom doplnku je návrh, že počas 
vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sú zasadnutia 
komisií MsZ neverejné. Počas krízovej situácie si môže komisia individuálne upraviť 
spôsob zasadnutia a prijímania uznesení. 
MsZ uznesením č. 76/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo výnimku z IS č. 95 – 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi, časť II.,  §5,  ods. (8) z dôvodu, že 
návrh Doplnku č. 3 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi nebol pred MsZ prerokovaný v MsR a vo všetkých stálych komisiách MsZ, MsZ 
schválilo Doplnok č. 3 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 sa zdržali 
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K bodu 5) 

Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza 
predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
JUDr. Róbert Pietrik predložil dôvodovú správu. Predmetom doplnku je návrh, že počas 
vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len 
„krízová situácia“)  sú zasadnutia výboru neverejné.  
Počas krízovej situácie si môže výbor individuálne upraviť spôsob zasadnutia 
a prijímania uznesení. 
Branislav Gigac konštatoval, že výbory volebných obvodov majú možnosť prijímať 
stanoviská formou per rollam.  Pýtal sa, či je nevyhnutné zavádzať aj rokovanie formou 
videokonferencie. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že  cieľom je čo najviac rozšíriť možnosti 
rokovania.  
MsZ uznesením č. 77/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo  výnimku z IS č. 95 – 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi, časť II.,  §5,  ods. (8) z dôvodu, že 
návrh Doplnku č. 3 k IS č. 55 –  Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza nebol 
pred MsZ prerokovaný v MsR a vo všetkých stálych komisiách MsZ, MsZ schválilo  Doplnok 
č. 3 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 6) 
Návrh spol. SMMP, s.r.o., na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže predložil JUDr. 

Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
 
Spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom Max Brose 2909/20, Prievidza požiadala 
o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, vo vlastníctve SMMPD, s. r. o., so sídlom Ul. T. 
Vansovej č. 24, 971 01 Prievidza, a to stavby časti kruhového objazdu na pozemku parcela 
registra C KN č. 8114/291, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  94 m2, stavby časti 
chodníka zo zámkovej dlažby na pozemku parcela registra C KN č. 8114/295, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou  29 m2, stavby časti cesty na pozemkoch parcela registra C KN 
č. 8114/292, zastavané plochy  a nádvorie s výmerou  38 m2 a parcela registra C KN                    
č. 8114/293, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  43 m2.  MsZ sa zaoberalo spôsobom 
prevodu nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže. 
MsZ uznesením č. 78/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  výnimku (uplatnenie 
osobitného postupu) z IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, Článok 
4.1. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, bod 4.1.6., že žiadosť o prevod 
vlastníctva nehnuteľností nebola predložená na vyjadrenie architektovi mesta, príslušnému 
výboru volebného obvodu, komisiám pri MsZ a následne na rokovanie MsR,     spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Prievidza, vo vlastníctve SMMPD, s. r. o., so sídlom 
Ul. T. Vansovej č. 24, 971 01 Prievidza, a to stavby časti kruhového objazdu na pozemku 
parcela registra C KN č. 8114/291, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  94 m2, stavby 
časti chodníka zo zámkovej dlažby na pozemku parcela registra C KN č. 8114/295, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou  29 m2, stavby časti cesty na pozemkoch parcela 
registra C KN č. 8114/292, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  38 m2 a parcela registra 
C KN č. 8114/293, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  43 m2, zamerané a odčlenené 
Geometrickým  plánom č. 48185655-159/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM dňa 01. 08. 2019, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 07. 08. 
2019 pod   č. 816/19,  formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
1.   účel využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza 
2.   kúpna cena -  minimálne  vo  výške   33 743,34 €   (cena podľa ZP č. 145/2019,           
vyhotoveného Ing. Adolfom Daubnerom, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad          
hodnoty nehnuteľností) 
3.   termín zaplatenia kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,  
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MsZ zároveň schválilo výnimku (uplatnenie osobitného postupu) z IS – 80 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, Článok 4.4. Postup  pri  obchodnej  verejnej  
súťaži, bod   4.4.17. tak,   že  v prípade  neúspešnej obchodnej verejnej súťaže môže 
vlastník nehnuteľností znížiť kúpnu cenu o 35 %, a to aj    opakovane  aj   opätovne, hodnoty   
majetku   stanovenej   znaleckým posudkom, minimálne na výšku kúpnej ceny 10 000,00 €.  
MsZ zrušilo uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 292/19 zo dňa 26.08.2019.   
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 7) 
Informáciu o projekte s názvom: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre 

mestské budovy v meste Prievidza“  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov predložil 
Mgr. Ivan Benca, vedúci referátu pre projekty a investície.  
Predmetom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu za účelom posúdenia 
vhodnosti využitia garantovanej energetickej služby pre 18 mestských budov v meste 
Prievidza.      Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na posúdenie využitia garantovanej 
energetickej služby pre  zvýšenie energetickej efektívnosti mestských budov v meste 
Prievidza.     Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia mesta a okresu Prievidza, ktorí 
využívajú infraštruktúru a služby poskytované v budovách, ktoré sú predmetom projektu.  
Hlavnou aktivitou projektu je „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“. 
Všetky budovy, ktoré sú zaradené do projektu vykazujú rôzny stupeň energetickej 
efektívnosti.  
MsZ uznesením č. 79/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste 
Prievidza “, kofinancovanie projektu vo výške 4 988,14 € t .j. 5 % z celkových výdavkov na 
projekt, financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 

K bodu 8) 
„Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere pripomenula, že najbližšie 
rokovanie MsZ plánuje zvolať na 13. 5. 2020.    
Branislav Gigac smerom k poslancom MsZ uviedol, že nerozumie, prečo  neschválili 
zaradenie bodu „Interpelácie poslancov“ do programu dnešného rokovania. Uznal však, že 
možnosťou je podať interpelácie aj písomne, nie len ústne na rokovaní MsZ. Požiadal 
zástupcu primátorky mesta Ing. Ľuboša Jelačiča, aby zo svojej pozície komunikoval 
s poslaneckými klubmi, ktoré sú pripravené na diskusiu.  
Primátorka mesta reagovala s tým, že prípadné návrhy jej mohli byť doručené pred 
zverejnením návrhu programu rokovania, vedenie je pripravené komunikovať.  
Ing. Natália Svítková poďakovala všetkým zamestnancom, ktorí zabezpečili rokovanie MsZ 
formou videokonferencie. Konštatovala, že osobne sa jej táto forma rokovania páčila. 
JUDr. Katarína Macháčková reagovala smerom k poslancovi Branislavovi Gigacovi.   
Uviedla, že poslanec potrebuje o veciach rozprávať, nakoľko  má viacero možností ako sa 
pýtať, ďalej poznamenala, že požiadavky môže riešiť písomne, telefonicky.  Branislav Gigac 
dodal, že interpelácie  podá písomne.  
Mgr. Libor Mokrý vo svojom vyjadrení upozornil zamestnancov mesta a poslancov MsZ, že 
nikoho nepoveril, aby komunikovali v jeho mene na akúkoľvek tému. Vyjadrovať k témam sa 
bude len osobne.  Ing. Miroslav Žiak poznamenal, že poslanci počas rokovania MsZ nemajú 
robiť činnosti, ktoré nesúvisia s rokovaním (napr. telefonovanie).  

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť na rokovaní MsZ a rokovanie MsZ ukončila.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 29. 04. 2020 
formou videokonferencie 

 
Pripomienky overovateľov zápisnice: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................     ........................................... 
       Ing. Branislav Bucák     JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
              overovateľ I.                            overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza 4. 5. 2020 

 

 


