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

konaného dňa 26.4.2011 
 v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:  08.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     12.45 h  
   
Prítomní:            27 poslancov MsZ  
                               – podľa prezenčnej listiny  
 
Neprítomní: MUDr. Ján Šlapák, Mgr. Pavel Takáč, Katarína Vráblová,  

MUDr. Gabriel Šimko, MPH 
 
    
Ďalej prítomní:     JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Jana Michaličková – hlavná  kontrolórka 
Ing. Naďa Prilinská  – asistentka prednostu MsÚ  

   Ing. Milan Kučík – vedúci odboru vnútornej správy 
                                   JUDr.  Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
                                   Ing. Zuzana Homolová – vedúca  finančného oddelenia 
                                   Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru starostlivosti o občana 
                                   Ing. Ľudmila Richterová – vedúca odboru DPOaS  

Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia 
Mgr. Mária Halahyjová –  odb. referent pre rozpočet a financie 
Ing. Marta Davidesová –  pov. vedením odboru výstavby a reg. rozvoja 
Mgr. Ivan Benca – vedúci ref. pre strategický rozvoj                                                      

 Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s.r.o. 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
   Mgr. Daniela Gubienová – zástupkyňa riaditeľa KaSS v Prievidzi 

Ing. Rudolf Kollár –  riaditeľ ZpS v Prievidzi 
                                                                
                                   –  ďalej podľa prezenčnej listiny  

masmédiá, obyvatelia 
 
            – 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  27 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka 
mesta, Helena Dadíková – zástupkyňa primátorky mesta, MVDr. Norbert Turanovič – 
prednosta MsÚ, Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka mesta, Ing. Martin Bugár – 
spravodajca MsR. 
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Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ – Ing. Jozefa Polereckého 
a PaedDr. Eleonóru Porubcovú.  Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov Ing. Petru 
Kobetičovú –  za predsedníčku,  Ing. Romana Gondu –  za člena, MUDr. Jaroslava Cigaňáka  
–  za člena. 
K tomuto návrhu prijalo MsZ uzn. č. 111/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 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) Obnova parku pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi 
4) Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spol. UNIPA, s.r.o., 

Prievidza v oblasti verejného osvetlenia  a športovísk za obdobie 1 – 12/2010 
5) Informácia o plnení Zmluvy o výkone správy hnut. a nehnut. majetku, Mandátnej 

zmluvy o vedení účtovníctva, správou fin. prostriedkov v súvislosti s predajom bytov 
a nebytových priestorov za obdobie 1 – 12/2010  

6) Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi za rok 2010 

7) Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného 
plnenia rozpočtu k 31. 12. 2010 

8) Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2010 
9) Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2010 a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu 

mesta Prievidza za rok 2010 
10) Návrh I. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 
11) Návrh Zmien a doplnkov č. 13 Územného plánu mesta Prievidza a návrh Doplnku č. 9 

k VZN mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne mesta 
12) Návrh VZN mesta Prievidza č. 114/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány 

záchranných prác 
13) Návrh Doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  
14) Správa SAD Prievidza, a.s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza 

za  obdobie 1 – 3/2011 
15) Návrh na ocenenie TJ Stavbár Prievidza „Cenou mesta Prievidza“  pri príležitosti 50. 

výročia jej založenia 
16) R ô z n e 
17) 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) 
18) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
19) Z á v e r 

 
 

Návrh programu bodu „Rôzne“: 
1) Žiadosti predkladané majetkovým oddelením MsÚ 
2) Informácie o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov 
3) Informácia o činnosti Komisie  pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 
Program bol uznesením č. 112/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválený. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 
 
 

K bodu 2) 
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič,  

prednosta MsÚ. Zaoberal sa predovšetkým uzneseniami, ktoré boli navrhnuté na vypustenie 
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zo sledovania.  Hlavná kontrolórka odporučila prijať materiál s pripraveným návrhom na 
uznesenie. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne otázky.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 113/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za. 
 

K bodu 3) 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  konštatovala, že požiadavka na 

obnovu parku pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi bola viackrát 
vznesená zo strany obyvateľov mesta.  V danej veci oslovilo mesto akademického sochára 
pán Dušana Hagaru a záhradného architekta p. Janiša, ktorí oboznámili prítomných 
s projektom obnovy a zároveň predložili vizuálizáciu rekonštrukcie parku.  p. Hagara 
konštatoval, že súčasné umiestnenie súsošia sv. Cyrila a sv. Metoda pri hlavnej ceste nie je 
vhodné. Vhodnejšie umiestnenie by bolo do stredu samotného parku.  JUDr. Katarína 
Macháčková uviedla, že na samotnú realizáciu projektu hľadá mesto mimorozpočtové 
prostriedky. Do návrhu I. úpravy rozpočtu sú zaradené finančné prostriedky na búracie práce 
a projekt. V minulosti sa touto otázkou zaoberalo aj predchádzajúce vedenie mesta, avšak 
v tom čase sa neuvažovalo s premiestnením sochy Sv. Cyrila a Sv. Metoda. 
PaedDr. Eleonóra Porubcová podporila realizáciu projektu, pýtala sa, čo sa zvažuje so 
sochou baníka, ktorá je tiež umiestnená v tomto parku. JUDr. Katarína Macháčková uviedla, 
že je snaha o premiestnenie tejto sochy. Konštatovala, že k danej téme bude hovoriť 
s vedením Hornonitrianskych baní. Vhodné premiestnenie by bolo pred Generálne 
riaditeľstvo baní. 
Michal Dobiaš sa zaujímal, koľko stromov bude musieť byť kvôli obnove parku vypílených.            
p. Janiš uviedol, že približne 80 – 90% zelene zostane zachovanej, dôjde skôr odstráneniu 
kríkov, ktoré budú sčasti nahradené červenými okrasnými kríkmi, prípadne inými okrasnými 
rastlinami.   
MsZ uznesením č. 114/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie MsZ  č. 165/07 
zo dňa 30. 5. 2007 a schválilo obnovu parku pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prievidzi v zmysle predloženej vizualizácie s tým, že finančné prostriedky na  vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre búracie povolenie a realizáciu búracích prác (odstránenie 
fontány) spolu vo výške  4 450,00 €  a finančné prostriedky na projekt obnovy parku vo výške 
3 000,00 € budú zaradené do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011. 
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 

K bodu 4) 
Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, 

s. r.o., Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-12/2010  predložila 
Ing. Soňa Tencerová, zamestnankyňa spol. UNIPA, s.r.o. 
Ing. Soňa Tencerová konštatovala, že v minulom roku boli v spoločnosti zavedené rozsiahle 
úsporné oparenia a z tohto dôvodu nebol dočerpaný transfer od mesta. Svietivosť v meste 
bola v roku 2010 zabezpečená na 78,33 %. 
Ing. Soňa Tencerová ďalej informovala o financovaní a opravách na jednotlivých športových 
zariadeniach. Krytá plaváreň bola v roku 2010 zatvorená 5 mesiacov a z tohto dôvodu neboli 
dočerpané finančné prostriedky z mesta. Helena Dadíková sa pýtala na hospodársky 
výsledok spoločnosti za rok 2010. Ing. Soňa Tencerová uviedla, že spoločnosť požiadala 
o odklad daňového priznania. Predbežné hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2010 sú 
vo výške + 160 tis. €. Daňová povinnosť bude vo výške približne 14 500,- €. JUDr. Katarína 
Macháčková skonštatovala,  že táto informácia nie je pozitívna, nakoľko mesto dotuje 
spoločnosť a tá musí zaplatiť dane v uvedenej výške. 
MsZ uznesením č. 115/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu 
a schválilo započítanie nedočerpaných finančných prostriedkov na el. energiu VO a CSS 
a na prevádzku krytej plavárne vo výške 66 506,38 € oproti prečerpaným finančným 
prostriedkom na správu a prevádzku VO a športovísk za obdobie 1-12/2010                        
vo výške 66 506,38 €. 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 
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K bodu 5) 
Informáciu Správy majetku mesta Prievidza, s.r.o., o plnení Zmluvy o výkone správy 

hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva, správou 
finančných prostriedkov v súvislosti s  predajom bytov a nebytových priestorov  za obdobie           
1 – 12/2010 predložil Ján Dobrovodský, konateľ spoločnosti SMMP, s.r.o. 
Spoločnosť k 31. 12. 2010 celkovo spravovala 551 bytov, z toho väčšina bytov je na 
Ciglianskej ceste.  Spoločnosť spravuje nebytové priestory – spolu 24 objektov.  Ďalej 
konateľ spoločnosti informoval o výške pohľadávok, pričom najväčšie pohľadávky sú na 
nájomných bytoch. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 116/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 24 poslancov za. 
 

K bodu 6) 
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska 

v Prievidzi za rok 2010 predložila Mgr. Daniela Gubienová, zástupkyňa riaditeľa KaSS 
v Prievidzi. 
Bližšie informovala prítomných o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS za minulý rok. 
Mgr. Daniela Gubienová informovala, že transfer z mesta Prievidza pre KaSS bol 
upravovaný počas roku 2010 v dvoch úpravách rozpočtu.  Hospodársky výsledok KaSS za 
rok 2010 bol zisk vo výške + 5766,00 €, z toho hlavná činnosť -49 670,00 €, podnikateľská 
činnosť + 55 436,00 €. 
MsZ uznesením č. 117/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti 
a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2010 a 
uložilo riaditeľovi KaSS v Prievidzi:   

- vyrovnať stratu vo výške -49 670,00 € z hlavnej činnosti z roku 2010 zo zisku 
z podnikateľskej činnosti za rok 2010, ktorý bol vo výške +55 436,00 €;  

- rozdiel zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 5 766,00 € použiť na vyrovnanie 
straty z roku 2009 v zmysle uznesenia č. 94/10 zo dňa 27. apríla 2010; 

- rozdiel straty z roku 2009 vo výške 15 848,73 € vyrovnať z výsledku hospodárenia 
za rok 2011. 

Hlasovanie: 26 poslancov za. 
 

K bodu 7) 
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného 

plnenia rozpočtu  k 31.12.2010 predložil Ing. Rudolf Kollár, riaditeľ ZpS v Prievidzi. 
Ing. Rudolf Kollár konštatoval, že rok 2010 bol pre zariadenie úspešný, nakoľko získali štátnu 
dotáciu vo výške 863 896 €. Tieto finančné prostriedky mohli byť použité výlučne na 
financovanie bežných výdavkov strediska M. Rázusa.   Dotácia nebola vyčerpaná v plnej 
výške, a preto časť bola vrátená na účet MF SR. Celkové príjmy dosiahlo stredisko vo výške 
1 696 026 €, celkové výdavky – 1 695 590 €, prebytok rozpočtového hospodárenia je 436 €. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 118/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie:  25 poslancov za. 

 
K bodu 8) 

            Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2010 
predložila Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia. 
Inventarizáciou bolo overené, že účtovný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetkov 
a záväzkov zodpovedá skutočnosti.  Inventúrny rozdiel bol zistený na majetku spravovanom 
mestským úradom – chýbal tlakomer v hodnote 89,29 €. Daná skutočnosť bude riešená 
v priebehu roka 2011 škodovou komisiou. Inventarizáciu dokladových účtov bol zistený 
rozdiel medzi skutočným a účtovným stavom – schodok, a to na pohľadávkových účtoch za 
daňovými a nedaňovými príjmami obcí vo výške 660,18 €. Tento schodok nie je inventúrnym 
rozdielom, ide o formálny nesúlad, nakoľko financie boli pripísané na účet začiatkom januára 
2011.  
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Mesto Prievidza k 31.12.2010 vlastnilo majetok v celkovej obstarávacej hodnote 119 882 229 
€, z toho majetok je v správe MsÚ, KaSS, základných škôl, ZUŠ L. Stančeka, CVČ Spektrum 
a Zariadenia pre seniorov. 
Výsledky inventarizácie overil audítor,  ktorý nemal  pripomienky. 
MsZ uznesením č. 119/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o výsledkoch 
inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2010. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 
 

K bodu 9) 
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2010 a Hodnotiacu správu o plnení 

programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2010 predložila Ing. Zuzana Homolová, 
vedúca finančného oddelenia. 
Ing. Zuzana Homolová konštatovala, že rozpočet na rok 2010 bol schválený 24. 11. 2009 
a počas roku 2010 boli schválené dve úpravy rozpočtu. Výsledok celkového hospodárenia 
mesta za rok 2010 je prebytok vo výške 295 242 €.  Mesto v roku 2010 prijalo aj nový úver 
za účelom získania financií na vysporiadanie pozemkov. V krátkosti informovala o plnení 
príjmov a čerpaní výdavkov. Účtovnú uzávierku overil nezávislý audítor.  
Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta, predložila odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky mesta k Záverečnému účtu mesta Prievidza za rok 2010. 
Hlavná kontrolórka mesta  na základe preverených skutočností a konštatovania dodržania 
zákonných ustanovení odporučila MsZ  schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 120/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za. 
 

K bodu 10) 
O návrhu I. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 informovala 

Ing. Zuzana Homolová, vedúca finančného oddelenia.  
Príjmová aj výdavková časť sa v rámci I. úpravy rozpočtu znižuje spolu vo výške  61 630 €. 
Mnohé požiadavky na rozpočet sa z dôvodu nedostatku zdrojov do úpravy rozpočtu 
nedostali. Primátorka mesta sa v krátkosti vyjadrila k akceptovaným požiadavkám.                  
Ing. Homolová poznamenala, že sa mení aj výška fondu rozvoja mesta a dopĺňa sa tvorba 
fondu životného prostredia.  V rámci návrhu uznesenia sú navrhnuté presuny rozpočtových 
prostriedkov a to: na akciu Prievidzské mestské dni 2011, podpora vysokoškolského 
vzdelávania - transfer pre Žilinskú univerzitu, projekt parku pred ÚPSVaR, údržba detských 
zariadení, ihrísk a lavičiek, projekty ESF – kofinancovanie mesta. 
Uznesením č. 121/11, ktoré tvorí prílohu zápisnice, MsZ schválilo I. úpravu rozpočtu mesta 
Prievidza na rok 2011. 
Hlasovanie: 27 poslancov za. 
 

K bodu 11) 
Návrh zmien a doplnkov č. 13 k ÚPN mesta Prievidza v zmysle zákona o územnom 

plánovaní č. 50/1976 v platnom znení predložil Ing. arch. Chmura, odborný referent 
územného plánovania.  Súčasťou materiálu bol aj návrh Doplnku č. 9 k VZN č. 31/1995 
o územnom pláne.  

Materiál bol spracovaný na základe požiadavky investora pre investičnú prípravu 
fotovoltaickej elektrárne v lokalite Veľká Lehôtka a doplnenie trasy vodovodu v lokalite Malá 
Lehôtka.  Oznámenie o prerokovaní zmeny bolo zverejnené  vo vývesných tabuliach vo 
Veľkej Lehôtke a v Malej Lehôtke, na úradných tabuliach mesta, internetovej stránke 
i v regionálnych masmédiách.  Prílohou správy o prerokovaní je návrh vyhodnotenia 
pripomienok.   

MsZ uznesením č. 122/11, ktoré tvorí prílohu zápisnice, schválilo: 
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- Vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, 
uplatnených počas prerokúvania návrhu Zmien a doplnkov č. 13 k ÚPN mesta Prievidza 
obstarávateľom a spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto vyhodnotením,  

- Zmeny a doplnky č. 13 k ÚPN mesta Prievidza v zmysle zákona o územnom plánovaní č. 
50/1976 Zb. v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR, hlavný riešiteľ Ing. arch. 
Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2011. 
Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je predmetom schválenia Doplnku 
č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza  č.  31/1995;  

- Doplnok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č.  31/1995 o územnom 
pláne mesta, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 13 k ÚPN mesta 
Prievidza. 

Hlasovanie: 26 poslancov za, 1 sa zdržal.  
 
 

K bodu 12) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 114/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány 

záchranných prác predložil Ing. Ľubomír Miština, ref. krízového manažmentu. 
V súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 
predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 písm. d) vyhlášky č. 261/2010 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, má obec 
povinnosť uviesť povodňový plán vypracovaný podľa doterajších právnych predpisov do 
súladu s novou právnou úpravou. Túto povinnosť má aj právnická osoba a fyzická osoba – 
podnikateľ podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona. V súvislosti s touto povinnosťou mesto 
Prievidza vypracovalo všeobecné záväzné nariadenie mesta Prievidza o povinnosti 
vypracovať povodňové plány záchranných prác.  
MsZ uznesením č. 123/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza č. 
114/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác s pripomienkou: 
doplniť Prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia o objekty právnických a fyzických 
osôb – podnikateľov  z inundačného územia riek  Nitra a Handlovka. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 
 

K bodu 13) 
Návrh  Doplnku č. 1  k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok Mestského 

zastupiteľstva  v Prievidzi predložila Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta.  
Helena Dadíková uviedla, že z dôvodu racionálneho rokovania MsZ navrhuje doplniť 
Rokovací poriadok MsZ o možnosť, ktorá by umožnila  skrátiť rokovania MsZ. Ide o prípady, 
keď sú predmetom schvaľovania správy a materiály, ktoré prerokujú príslušné komisie a 
mestská rada a ďalšie poradné orgány k predkladaným materiálom nemajú pripomienky.  
V tomto prípade by sa dala možnosť poslancovi navrhnúť prerokovanie príslušného 
materiálu, resp. materiálov bez rozpravy. O tomto návrhu dá predsedajúci hlasovať a pokiaľ 
MsZ schváli návrh, návrhová komisia len prečíta návrhy na uznesenia a MsZ hlasuje bez 
rozpravy.    
Peter Petriska verejne nepodporil predložený návrh a vyjadril nesúhlasný postoj. Michal 
Dobiaš vyjadril podporné stanovisko k predloženému návrhu. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 124/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 23 poslancov za, 3 poslanci sa zdržali. 
 

K bodu 14) 
Správu SAD, a.s., Prievidza o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza 

za obdobie január – marec 2011 predložil Ing. Michal Danko, generálny riaditeľ SAD 
Prievidza, a.s. 
Ing. Michal Danko konštatoval, že výška nedoplatku za MHD Prievidza za obdobie                    
1 – 3/2011  je vo výške – 83 328.35 €. Ďalej uviedol, že od 15. 4. 2011 došlo k zvýšeniu cien 
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v MHD a spoločnosť očakáva, aký to bude mať dopad.  Primátorka mesta konštatovala, že 
v týchto dňoch bude ukončená kontrola v spoločnosti SAD Prievidza, a.s. O výsledkoch 
kontroly budú poslanci informovaní. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 125/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 
 

K bodu 15) 
Návrh na ocenenie TJ Stavbár Prievidza „Cenou mesta Prievidza“  pri príležitosti 50.       

výročia jej založenia predložila Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta. 
Helena Dadíková konštatovala, že volejbalový klub je jeden z najstabilnejších športových 
klubov v meste a v polovici mája 2011 oslávia 50.výročie vzniku.  Svojimi výsledkami 
a úspechmi prispel klub i k šíreniu dobrého mena mesta. 
MsZ uznesením č. 126/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo udelenie „Ceny mesta 
Prievidza“ TJ Stavbár Prievidza pri príležitosti 50. výročia jej založenia. 
Hlasovanie:  25 poslancov za. 
 

K bodu 16) 
„Rôzne“ 

 Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia, predložila žiadosti vybavované 
na majetkovom oddelení. 
 
K žiadosti  Základnej   školy,   Rastislavova ul. 416/4, Prievidza,  o poskytnutie časti 
pozemku v   k.  ú.  Prievidza,  z  parc.  č.  1944/1,  ostatná plocha,  vo  výmere približne 350 
m2,  za účelom  výstavby  viacúčelového ihriska prijalo MsZ uzn. č. 127/11, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 
PaedDr. Eleonóra Porubcová sa pýtala na financovanie výstavby ihriska. Ing. Viola Čmiková 
uviedla, že škola požiadala o grant  a snaží sa o získanie sponzorských príspevkov. 
 
Žiadosť spoločnosti Remivar, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 70/24, o kúpu 
nehnuteľností v k. ú.  Prievidza, a to časti objektu súp. č. 312 (bývalá kotolňa  pavilónu I. ZŠ  
Ul. Sama Chalupku), pozemku pod časťou objektu,  parc. č. 791/3, zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere približne 130 m2 a časti priľahlých pozemkov z  parc. č. 791/4, 
zastavaná plocha a nádvorie a z parc. č. 787/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 
približne 560 m2, za účelom zriadenia obchodných a skladových priestorov spoločnosti; 
nebola uznesením č. 128/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválená. 
Hlasovanie: 27 poslancov proti. 

 
K žiadosti spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o. Bakalárska ul. č. 6/7, Prievidza, v zastúpení 
investora Ivana Kanianskeho, Na karasiny č. 246/9, Prievidza, o zriadenie vecného bremena 
s právom uloženia inžinierskych sietí - verejného rozvodu vodovodu na pozemkoch v k. ú. 
Prievidza, parc. č. 5289/1 a parc. č. 5532/96 vo vlastníctve mesta Prievidza, ktorý bude po 
kolaudáci stavby odovzdaný do vlastníctva  Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., 
Banská Bystrica, prijalo MsZ uzn. č. 129/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 

 
K žiadosti spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska ul. č. 6/7, Prievidza,  v zastúpení 
investora TEZAS, s.r.o., Garážová ul. č. 1, Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom 
uloženia inžinierskych sietí - prípojky kanalizácie na pozemkoch v k. ú. Prievidza vo 
vlastníctve mesta  Prievidza, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 
pred ZMVM, parc. č. 1042/2,  diel 8 a parc. č. 4009/3, diel 10 a diel 12 podľa zamerania 
Geometrickým plánom č. 209/2009, prijalo MsZ uznesenie č. 130/11, ktoré tvorí prílohu k 
zápisnici. 
Hlasovanie: 26 poslancov za. 
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Mgr.  Ivan Benca, vedúci referátu pre strategický rozvoj mesta, predložil informácie 
o pripravených projektoch základných škôl. 
 
MsZ uznesením č. 131/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice ako súčasti Školského   
multifunkčného centra vzdelávania“, ktorý je realizovaný ZŠ na  Rastislavovej ul. v Prievidzi a 
kofinancovanie projektu vo výške 205,00 € t.j. 5% z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 
 
MsZ uznesením č. 132/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Knižnica – miesto, kde získaš nové vedomosti i priateľov“, ktorý je realizovaný ZŠ 
na Ul. energetikov v Prievidzi a kofinancovanie projektu vo výške 150,00 € t.j. 5% 
z celkových výdavkov na projekt 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 
 
MsZ uznesením č. 133/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Letom svetom s knihou pod pazuchou “, ktorý je realizovaný III. ZŠ na Ul. Sama 
Chalupku v Prievidzi a kofinancovanie projektu vo výške 210,00 € t.j. 7,14 % z celkových 
výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 
 
MsZ uznesením č. 134/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Rozprávka – prameň radosti, krásy a dobra“, ktorý je realizovaný ZŠ na 
Malonecpalskej ul. v Prievidzi a kofinancovanie projektu vo výške 160,00 € t.j. 5,2 % 
z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 24 poslancov za. 
 
MsZ uznesením č. 135/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Učíme sa nie len z kníh“, ktorý je realizovaný ZŠ na Ul. J. P. Šafárika v Prievidzi 
a kofinancovanie projektu vo výške 150,00 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 25 poslancov za. 
 
Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta, podala informácie zo zasadnutia Komisie 
pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone verejných funkcionárov. Komisia od svojho menovania dňa 21. 12. 2010 zasadala 
celkom trikrát. Kontrolovala podanie oznámení poslancov a primátora, ktorým skončil mandát 
21. 12. 2010 a oznámení poslancov a primátorky, ktorí zložili sľub dňa 21. 12. 2010. 
Podľa článku 7 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov odovzdali bývalý 
primátor mesta Ing. Ján Bodnár a súčasná primátorka JUDr. Katarína Macháčková, 18 
bývalých poslancov a 31 súčasných poslancov oznámenia funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov. Ing. Milan Dérer, ktorému skončil mandát 21. 12. 2010, si zákonnú 
povinnosť odovzdať oznámenie do 31. marca 2011 nesplnil. 
Helena Dadíková uviedla, že komisia bude najbližšie zasadať 3. mája 2011. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 136/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Hlasovanie: 27 poslancov za. 
 
 

K bodu 17) 
„Diskusia pre obyvateľov“ 

 V rámci diskusie pre obyvateľov mesta o slovo nepožiadal žiadny obyvateľ. 
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K bodu 18) 
„Interpelácie poslancov“ 

 
Michal Dobiaš sa pýtal, či spoločnosť, ktorá plánovala vybudovať obchodno – spoločenské 
centrum CITY GALLERY odstúpila  od svojho zámeru.  JUDr. Katarína Macháčková 
konštatovala, že  spoločnosti  EWD Prievidza, s. r. o., bol ešte v minulom roku schválený 
prenájom pozemku.  Spoločnosť má záujem pokračovať vo svojom podnikateľskom zámere. 
Konateľ spol. Ing. Pavlovič bol vyzvaný, aby doložil súhlas spol. BILLA. 
 
Michal Dobiaš sa ďalej zaujímal ohľadom projektov rekonštrukcie Základnej školy na 
Rastislavovej ulici a Ul. S. Chalupku v Prievidzi.   MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že 
projekt na ZŠ na Rastislavovej ulici je pozastavený, k danej veci by malo byť uskutočnené 
pracovné stretnutie s ministrom Životného prostredia SR. Ďalej dodal, že projekt na ZŠ na 
Ul. S. Chalupku sa s veľkou pravdepodobnosťou bude realizovať. 
 
Ďalšia otázka poslanca Dobiaša smerovala k rekonštrukcii námestia pred Piaristickým 
kláštorom. Primátorka uviedla, že s rekonštrukciou by sa malo začať v priebehu 5 týždňov.  
 
PaedDr. Eleonóra Porubcová sa zaujímala, aká je úspešnosť podávaných projektov.  
Primátorka uviedla, že informácia o úspešnosti projektov bude predložená na najbližšom 
zastupiteľstve. 
 
MUDr. Jaroslav Cigaňák sa pýtal na výstavbu obchodného centra „Titanic“.  
JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že vedenie mesta komunikuje s Ing. Vladimírom 
Podoliakom, konateľom spoločnosti ROC, a.s., o zmenšení plánovanej kongresovej sály, aj 
o odstránení vonkajších predajných stánkov. 
 
MUDr. Jaroslav Cigaňák sa ďalej zaujímal, čo sa plánuje s budovou bývalej polikliniky.  
JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že v tomto objekte je stále v prevádzke röntgen. Pokiaľ 
bude presťahovaný, potom bude VUC zvažovať, čo ďalej s prázdnou budovou. 
 
MUDr. Jaroslav Cigaňák  navrhol vo väčšej miere podporiť futbal v meste.  JUDr. Katarína 
Macháčková konštatovala, že snahou mesta je podporiť aj tento šport, avšak v súčasnosti 
mesto nemá finančné možnosti na väčšiu podporu. 
 
Ing. Jozef Polerecký sa pýtal na plánovaný cestný obchvat.  Primátorka konštatovala, že 
mesto Bojnice nemá túto tému vyriešenú, stále rokujú. Po rokovaní MsZ v Bojniciach bude 
osobne v tejto veci hovoriť s primátorom mesta Bojnice.  
 
Peter Petriska  konštatoval, že podľa jeho informácií bol objednávaný predražený 
kancelársky papier. Primátorka mesta uviedla, že mesto pracuje na systéme elektronických 
aukcií, ktoré vyriešia prípadné zakupovanie drahšieho tovaru. Primátorka požiadala poslanca 
Petrisku o písomné doloženie uvedenej skutočnosti. MVDr. Norbert Turanovič poznamenal, 
že aj v systéme zverejňovania objednávok dôjde k zmenám, nebudú vypisované ručne ale 
elektronicky.  
 

K bodu 19) 
                                                             Z á v e r 

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

konaného dňa 26.4.2011 
 v Dome kultúry na Ul. F. Madvu 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 : 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                .............................................                  
       Ing. Jozef Polerecký                        PaedDr. Eleonóra Porubcová 

  overovateľ I.                                                                      overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                   ............................................ 
     MVDr. Norbert Turanovič                                   JUDr. Katarína Macháčková 
          prednosta MsÚ                                                                   primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 
V Prievidzi  4. 5. 2011 

 
 


