Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 31.5.2011
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
13.45 h

Prítomní:

poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

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. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru
Mgr. Vlasta Miklasová – ved. odboru školstva a 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
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 29 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.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ – Romana Hlaváča a Mgr.
Ruženu Dlábikovú. Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov Ing. Petra Petráša –
za predsedu, Ing. Juraja Ohradzanského – za člena, MUDr. Dušana Magdina – za člena.
K tomuto návrhu prijalo MsZ uzn. č. 139/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
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JUDr. Katarína
v pozvánkach.

Macháčková

konštatovala,

že

návrh

programu

poslanci

obdržali

Návrh programu:
1) O t v o r e n i e
2) Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n.o., za rok 2010
3) Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za
rok 2010
4) Výročná správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok
2010
5) Výročná správa BIC TI Prievidza za rok 2010
6) Návrh VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich
ochrane
7) Návrh VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných
prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza
8) Návrh VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Prievidza
9) Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza
10) Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza
11) Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ,
ZUŠ, CVČ, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v ŠJ
pri MŠ a ZŠ
12) Návrh na zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ na Malonecpalskej ul.
v Prievidzi
13) Zaradenie Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi do siete škôl
a školských zariadení v SR
14) Zaradenie Súkromného CVČ, Ul. Ľ. Ondrejova, Prievidza do siete škôl a škols. zariadení
v SR
15) Zaradenie Súkromnej ŠJ, Ul. Ľ. Ondrejova, Prievidza do siete škôl a školských zariadení
v SR
16) Návrh VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste
Prievidza
17) Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
18) Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi občanom mesta Prievidza
19) R ô z n e
20) 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)
21) I n t e r p e l á c i e p o s l a n c o v
22) Z á v e r
Návrh programu bodu „Rôzne“:
1)
Žiadosť Rehole piaristov na Slovensku Nitra a OZ Ľalia o prenájom priestorov v MŠ
na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi
2)
Žiadosti predkladané majetkovým oddelením MsÚ
3)
Návrh primátorky mesta na menovanie riaditeľky KaSS v Prievidzi
4)
Uplatnenie vlastníckeho práva mesta Prievidza k dvom sochám nachádzajúcich sa
pred Piaristickým kláštorom a ich obnova
5)
Zmena v stanovení platu primátora mesta a zástupcu primátora mesta
6)
Informácie o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
7)
Zmeny v komisii športu

2

Program bol uznesením č. 140/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválený.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K bodu 2)
Správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n.o., za rok 2010
predložila Mgr. Oľga Ďurčenková, riaditeľka organizácie.
Harmónia, n. o., začala vykonávať svoju činnosť v roku 2004. Organizácia spravuje dve
zariadenia a to: Zariadenie núdzového bývania a Útulok. V roku 2010 boli obe zariadenia
kapacitne plne vyťažené a dopyt prevyšoval ponuku. Obe zariadenia sú v správe SMMP,
s. r. o. Ďalej predkladateľka informovala o výsledku hospodárenia za rok 2010. Príjmy
organizácie za rok 2010 boli vo výške 60 202,88 €, výdavky za rok 2010 boli vo výške
54 778,18 €. Mgr. Oľga Ďurčenková uviedla, že revízor predložil správu, pričom neboli
v hospodárení zistené žiadne nedostatky.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 139/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
K bodu 3)
Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za
rok 2010 predložila Ing. Lýdia Ondrejková, riaditeľka organizácie.
Účelom TIK PD je predovšetkým vykonávanie služieb v oblasti cestovného ruchu a podpory
regionálneho rozvoja. TIK PD reprezentovala mesto Prievidza aj región hornej Nitry v roku
2010 na viacerých veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu.
Výročná správa bola prerokovaná Správnou radou TIK PD. Ing. Lýdia Ondrejková v krátkosti
oboznámila prítomných s hospodárením neziskovej organizácie. TIK PD hospodárila podľa
schváleného rozpočtu. Hospodársky výsledok za rok 2010 bola strata vo výške – 3401,14 €.
Ing. Lýdia Ondrejková informovala o vydaní novej knihy o Prievidzi s názvom „Mesto nášho
srdca“, pričom finančné prostriedky získané z predaja budú použité pre vznik novej knihy.
Riaditeľka organizácie v krátkosti informovala o úsporných opatreniach v organizácii.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 140/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K bodu 4)
Výročnú správu o hospodárení a činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok
2010 predložil Ing. arch. Milan Chmura, odborný referent územného plánovania.
Ing. arch. Milan Chmura informoval o činnosti spoločnosti. V súčasnosti vykonávajú v areáli
PP svoju činnosť traja investori a to: Rubig, s. r. o., CNC Precision, s. r. o., a KOVOSPOL
Group, s.r.o. Ďalej Ing. arch. Milan Chmura informoval o základných činnostiach spoločnosti.
Konštatoval, že spoločnosť spolupracuje so SSC pri príprave cestného obchvatu I/64.
V súčasnosti sa ukončuje majetkoprávne vyporiadanie pozemkov. V roku 2010 spoločnosť
odkúpila pozemky vo výške 3,4 mil. €.
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2010 bola strata.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 141/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 31 poslancov za.
K bodu 5)
Výročnú správu BIC TI Prievidza za rok 2010 predložil Ing. František Vrták, riaditeľ
organizácie.
Ing. František Vrták uviedol, že organizácia vznikla za účelom podpory regiónu v oblasti
podnikania malých a stredných podnikateľov. V minulom roku vykonávala organizácia BIC TI
Prievidza činnosť aj za spoločnosť BIC Prievidza, s. r. o. Organizácia BIC TI Prievidza
v roku 2010 vytvorila 304 pracovných miest. Organizácia poskytuje úvery začínajúcim
podnikateľom. Hospodársky výsledok za minulý rok bol zisk vo výške 560,05 €. Ing.
František Vrták poznamenal, že spoločnosť BIC Prievidza, s. r. o., vykázala za minulý rok
stratu vo výške 1 557 €. Následne informoval o jednotlivých vytvorených pracovných
miestach za obdobie od roku 2003 až po súčasnosť.
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MsZ uznesením č. 142/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,
správu BIC TI Prievidza za rok 2010.
Hlasovanie: 30 poslancov za.

zobralo na vedomie Výročnú

K bodu 6)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta
a ich ochrane predložil PhDr. Ján Lauf, splnomocnenec pre etiku a protokol.
PhDr. Ján Lauf uviedol, že došlo k zmene popisu erbu. Erb mesta Prievidza je zapísaný
v Heraldickom registri SR v tejto podobe: „ v zelenom štíte na strieborných oblakoch kľačiaci,
vpravo otočený anjel v striebornom zlatolemom rúchu, držiaci pred sebou zlatý procesiový
ďatelinkovitý kríž“
K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy zo strany obyvateľov ani
komisií MsZ. Na MsR bola vznesená jedna pripomienka a to v čl. 16 bod 2 sa slovo „udeliť“
nahrádza slovom „uložiť“.
MsZ uznesením č. 143/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza č.
116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane s pripomienkou: v čl. 16 bod
2 sa slovo „udeliť“ nahrádza slovom „uložiť“.
Hlasovanie: 30 poslancov za.
K bodu 7)
Návrh VZN mesta Prievidza č.115/2011 o podmienkach predaja, podávania a
požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných
prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza predložil
Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP.
Mgr. Ľubomír Pomajbo skonštatoval, že v meste sa nachádza množstvo mladistvých, ktorí
požívajú alkohol na verejnosti. Špecifickou skupinou sú aj bezdomovci.
MsZ uznesením č. 144/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza
č.115/2011 o podmienkach predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov
v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne
prístupných miestach v meste Prievidza s pripomienkami:
- v § 7 bod 2 sa slovo „obec“ nahrádza slovom „mesto“,
- do § 8 sa dopĺňa text: „Týmto VZN sa ruší platnosť VZN mesta Prievidza
č. 21/1993 o zákaze predaja alkoholu na verejnom priestranstve v znení Doplnku
č. 1“,
- v celom znení VZN sa vypúšťa slovo „nasledovnom“.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 8)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Prievidza predložila Ing. Ľudmila Richterová, vedúca
odboru daní, poplatkov, obchodu a služieb.
Ing. Ľudmila Richterová uviedla, že
návrh predmetného VZN bol predložený na
spripomienkovanie aj do jednotlivých VVO a viackrát do komisií MsZ.
Následne informovala o pripomienkach z komisií MsZ a z MsR. Pripomienky zo strany
fyzických a právnických osôb vznesené neboli.
MsZ uznesením č. 145/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza
č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Prievidza s pripomienkami:
- do § 1 sa dopĺňa text: „Toto VZN sa nevzťahuje na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach.“
- do § 2 sa dopĺňa vymedzenie pojmov:
„Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých
bytov so spoločným vstupom z verejnej komunikácie.“
„Obytné územie je územie s funkciou bývania definované územným plánom mesta
Prievidza.“,
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- v § 3 ods. 6 písm. b) sa pôvodné znenie vypúšťa a nahrádza znením: „pred
prevádzkarňou umiestnenou v obytnom území od 06.00 h do 22.00 h bez hudobnej
produkcie po 18.00 h“,
- v § 5 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťa text „a ods. 6 písm. b)“
- do § 9 bodu 2 sa dopĺňa text: „v znení Doplnku č. 1“.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdržal.
K bodu 9)
Návrh Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 94/2006
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
mesta Prievidza predložila Ing. Ľudmila Richterová vedúca odboru daní, poplatkov, obchodu
a služieb.
Z časového hľadiska nebol materiál prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ. Z tohto
dôvodu musela byť na rokovaní MsZ schválená výnimka z rokovacieho poriadku. Dochádza
k zmene správcu trhoviska na Ul. J.M. Hurbana. Novým správcom bude spoločnosť SMMP,
s. r.o., Prievidza.
MsZ uznesením č. 146/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo
Doplnok č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K bodu 10)
Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006
o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území mesta Prievidza, Prievidza predložila Ing. Ľudmila Richterová vedúca odboru daní,
poplatkov, obchodu a služieb.
Z časového hľadiska nebol materiál prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ. Z tohto
dôvodu musela byť na rokovaní MsZ schválená výnimka z rokovacieho poriadku.
Ing. Ľudmila Richterová uviedla, že každé trhovisko musí mať schválený svoj trhový
poriadok. Doplnkom sa do VZN doplní trhový poriadok Trhoviska na Ulici. J. M Hurbana
v Prievidzi.
MsZ uznesením č. 147/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K bodu 11)
Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských
školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,
v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách
a pri základných školách, predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva
a starostlivosti o občana.
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že v materiáli je navrhnuté zvýšenie réžie pre dospelých
stravníkov. Zmena nastáva aj v diétnom stravovaní.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 148/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 12)
Návrh na zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole,
Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza k 31.8.2011 predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca
odboru školstva a starostlivosti o občana.
Predmetné stredisko vyradilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k 31.8.2011
zo siete škôl a školských zariadení na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
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v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Úlohu
strediska bude plniť školský klub na Malonecpalskej ulici v Prievidzi.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 149/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 27 poslancov za.
K bodu 13)
Žiadosť Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi o súhlas mesta
Prievidza o zaradenie Piaristickej materskej školy do siete škôl a školských zariadení v SR
predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.
Komisia školstva a kultúry a komisia finančná a majetková odporučili schváliť súhlas so
zaradením školy do siete škôl. Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že od šk. roku 2012/2013 by
Piaristická škola chcela otvoriť dve triedy pre približne 40 detí. V krátkosti informovala
o financovaní zariadenia. Michal Dobiaš vyjadril svoj nesúhlasný postoj k predloženej
žiadosti. Konštatoval, že v I. úprave rozpočtu boli krátené finančné prostriedky mestským
školám. Roman Gonda naopak podporil zriadenie tejto materskej školy a uviedol, že podľa
jeho názoru by mesto malo dať možnosť vybrať si materskú školu. Taktiež PaedDr. Eleonóra
Porubcová podporila vznik Piaristickej škôlky s konštatovaním, že počet detí v meste
zostane zachovaný, akurát majú možnosť prejsť z mestskej škôlky do piaristickej.
MsZ uznesením č. 150/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo súhlas v zmysle § 16 ods.
1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve so
zaradením Piaristickej materskej školy do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. 9.
2012.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 2 poslancov za, 2 sa zdržali.
K bodu 14)
Žiadosť Mgr. Vladimíra Bálinta o súhlas mesta Prievidza na zaradenie Súkromného
centra voľného času, Ul. Ľuda Ondrejova 28, Prievidza do siete škôl a školských zariadení
v SR predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.
Komisia kultúry a školstva odporučila zaradenie CVČ. Komisia majetková a finančná
zaradenia CVČ neodporučila. V súčasnosti je v prevádzke CVČ na Ul. Novackého
v Prievidzi. Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že 88% nákladov na žiaka v CVČ hradí mesto.
Približne ide o čiastku 317 €/1 žiaka/rok.
MsZ uznesením č.151/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválila súhlas v zmysle § 16
ods.1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve so
zaradením Súkromného centra voľného času, Ul. Ľuda Ondrejova 28, Prievidza do siete škôl
a školských zariadení v SR.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 26 poslancov proti, 2 sa zdržali.
K bodu 17)
Žiadosť Mgr. Vladimíra Bálinta o súhlas mesta Prievidza na zaradenie Súkromnej
školskej jedálne, Ul. Ľuda Ondrejova 28, Prievidza do siete škôl a školských zariadení v SR
predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.
Školskú jedáleň bude navštevovať približne 40 detí. Komisie odporučili schváliť súhlas so
zaradením.
MsZ uznesením č. 152/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo súhlas v zmysle § 16
ods.1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve so
zaradením Súkromnej školskej jedálne, Ul. Ľuda Ondrejova 28, Prievidza do siete škôl
a školských zariadení v SR.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K bodu 16)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste
Prievidza predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.
VZN č. 118/2011 o sociálnych službách v meste Prievidza určuje podmienky, postup,
spôsob určenia a platenia úhrady za sociálne služby, zjednodušuje administratívny postup
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pri poskytovaní opatrovateľskej a prepravnej služby, rozširuje poskytovanie sociálnych
služieb pre občanov s prechodným pobytom v meste. Ročné náklady mesta na
opatrovateľskú službu sú vo výške 447 677,- €, pričom príjem od klientov je 95 264,- € t. j.
21,3 %. Náklad mesta na 1 hodinu opatrovateľskej služby je 4,76 €, z čoho obyvateľ uhradí
1,20 €.
Návrh VZN bol prerokovaný vo všetkých komisiách MsZ. Mgr. Vlasta Miklasová reagovala na
pripomienky z komisií. Na pripomienku komisie finančnej a majetkovej v znení: „ do čl. 3 § 10
doplniť: Do zariadenia pre seniorov sa môžu prijímať občania mesta, ktorí majú pred prijatím
do zariadenia trvalý pobyt v meste Prievidza minimálne rok“ uviedla, že nie je možné toto
znenie zapracovať do VZN, nakoľko je táto pripomienka v rozpore s Ústavou SR. Ďalej
informovala o ďalších návrhoch, ktoré odporúča samotný odbor zapracovať do návrhu VZN.
Poslanec Peter Petriska vzniesol pripomienku k navýšeniu cien v zariadeniach sociálnych
služieb. Podľa jeho názoru nebola vykonaná vhodná analýza. Mgr. Rudolf Kollár, riaditeľ
zariadenia, uviedol, že každé zvyšovanie cien v zariadení je konzultované s klientmi.
Nedochádza k prudkému zvyšovaniu cien. Konštatoval, že v zariadení vykonali dôkladnú
analýzu všetkých dôchodkov, platieb atď. JUDr. Katarína Macháčková ďalej dala slovo p.
Beljanskému, klientovi zariadenia. Pán Beljanský uviedol, že klientom zariadenia sociálnych
služieb je 6 rokov. Konštatoval, že spolupráca s vedením zariadenia je dobrá, o každej
zmene sú klienti informovaní. K predmetnému zvýšeniu cien boli zorganizované tri
stretnutia. Túto skutočnosť potvrdil aj ďalší klient zariadenia. Peter Petriska požiadal
riaditeľa zariadenia o zverejnenie všetkých faktúr na internete. Mgr. Rudolf Kollár
poznamenal, že všetky faktúry by mali byť zverejnené. Osobne pozval poslanca Petra
Petrisku do zariadenia s tým, že mu poskytne podklady týkajúce sa financovania zariadenia.
Ďalej dodal, že zvyšovanie cien sa predovšetkým dotkne tých klientov, ktorí bývajú sami
v jednoizbových bytoch. JUDr. Ľuboš Maxina, PhD. poznamenal, že nie každý záujemca má
možnosť „dostať“ sa do tohto zariadenia sociálnych služieb.
Ceny v súkromných
zariadeniach sú neporovnateľne vyššie. Helena Dadíková podotkla, že mesto musí pomáhať
nie len dôchodcom aj rodinám s malými deťmi, mnohé z nich žijú na hranici biedy.
MsZ uznesením č. 153/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo VZN mesta Prievidza
č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza s pripomienkami:
- v článku 2, § 4, bod 4 v písm. e) sa vypúšťa text: „maximálne 4 hodiny denne“;
- v článku 3, § 10 sa vypúšťajú body č. 4 a 5;
- v článku 3, § 12, bod 3 sa nahrádza v tabuľke pôvodné znenie „Obed podľa písmena
e) bodu 1,2“ znením : „Obed podľa písmena e) bodu 1 až 8“ ;
- v článku 4, § 18 v bode 1 sa opravuje prečíslovanie tabuľky a mení riadok 3 –
„Rodičia s dieťaťom do 3 rokov“ tak, že suma „2,50 €“ sa nahrádza sumou vo výške
„4,00 €“ .
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdržal.
K bodu 20)
„Diskusia pre obyvateľov“
V rámci bodu „Diskusia pre obyvateľov“ sa o slovo prihlásila pani Velikovová,
predsedníčka Sociálneho integračného centra (skr. SIC). Konštatovala, že v blízkej dobe sa
má SIC presťahovať do priestorov objektu bývalej MŠ na Ul. Závodníka. Uviedla, že priestory
nie sú pripravené k sťahovaniu. Konštatovala, že stav objektu je zlý, okná sú rozpadnuté,
kuchynky v zlom stave, nie je vytvorený priestor pre parkovanie. Požiadala o zveľadenie
objektu. Ďalej pani Velikovová uviedla, že súčasný prenajímateľ je ochotný počkať
s uvoľnením priestorov, až kým sa objekt na Ul. Š. Závodníka neupraví do vyhovujúceho
stavu. JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, že nevidí dôvod, prečo ju
osobne s týmito požiadavkami zástupcovia SIC neoslovili, neriešili ich už skôr. Na práce,
ktoré sa vykonali v objekte na Ul. Š. Závodníka sa vykonalo verejné obstarávanie. Vykonali
sa práce v objeme 4 600 €. Helena Dadíková sa zaujímala, koľko prispievajú SIC ostatné
obce. p. Velikovová uviedla, že prispievajú na základe požiadaviek. Mgr. Vlasta Miklasová
uviedla, že v priestory bývalej MŠ na Ul. Závodníka boli vymaľované, vybudovali sa nové
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priečky, zrekonštruovali sa dve toalety. Zatiaľ nie je stanovený správca objektu. Menšie
závady budú postupne odstránené.
O slovo ďalej požiadala p. Kleinová z OZ Maruška. p. Kleinová uviedla, že združenie
vykonáva rehabilitácie predovšetkým pre deti, na vykonávanie svojej činnosti potrebujú
telocvičňu resp. miestnosť, ktorá bude na prízemí, nakoľko musia mnohé deti prenášať na
rukách.
p. Fabianová, predsedníčka onkologického centra, taktiež konštatovala, že nové priestory sú
aj pre toto združenie nevyhovujúce.
Primátorka mesta prisľúbila, že mesto určite chce pomôcť a bude hľadať riešenia.
K bodu 17)
Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového
obyvateľa mesta predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti
o občana.
Mgr. Vlasta Miklasová informovala o návrhoch z komisií a odporučení MsR, aby sa zvýšil
príspevok z navrhovaných 67 € na 70 €.
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD., predložil poslanecký návrh, aby príspevok pri narodení
dieťaťa, nového obyvateľa mesta bol vo výške 100,00 €.
MsZ uznesením č. 154/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh
MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD.
Hlasovanie: 3 poslanci za, 15 proti, 4 sa zdržali.
Uznesením č. 155/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo Doplnok č. 1 k Internej
smernici č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta s účinnosťou
od 1. 6. 2011 s pripomienkou: v bode 1.1. sa suma „ 67,00 €“ nahrádza sumou „70,00 €“.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 18)
Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca
odboru školstva a starostlivosti o občana.
Informovala o pripomienkach k materiálu.
MsZ uznesením č. 156/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 1 k Internej
smernici č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta
Prievidza s účinnosťou od 1. 6. 2011 s pripomienkami:
v bode 3.2. v odseku 3.2.1. sa vypúšťa text: ... „sú evidovaní na ÚPSVaR ako žiadatelia
o zamestnanie.“ v bode 4 v odseku 4.2. sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom: „Tento
Doplnok č. 1 k IS č. 32 Kritéria na poskytovanie JDvHN občanom mesta Prievidza bol
schválený uznesením MsZ č. 156/11 dňa 31.5.2011 a nadobúda účinnosť dňom 1.6.2011.“
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 19.1)
Žiadosť Rehole piaristov na Slovensku Nitra a OZ Ľalia o prenájom priestorov v MŠ
na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva
a starostlivosti o občana.
Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra žiada o nájom priestorov v MŠ na Ul. Š. Závodníka č.
488/18 Prievidza vo výmere asi 350 m2 na zriadenie a prevádzkovanie dvoch tried cirkevnej
materskej školy od 01. 08. 2012 na dobu neurčitú. MsR navrhla nájom za 1 €/rok. OZ
prirodzeného života Ľalia ukončí nájom priestorov v MŠ Ul. M. Mišíka a žiada o nájom triedy
s priľahlými priestormi v MŠ na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi od 01. 08. 2011.
MsZ uznesením č. 157/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo, že podľa § 9a, ods. 9,
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj
utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, utvárať
podmienky na zabezpečenie vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry
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a športu. Zároveň MsZ schválilo nájom nebytového priestoru – dvoch tried s priľahlými
priestormi v MŠ Ul. Š. Závodníka č. 488/18, Prievidza vo výmere asi 350 m2 od 01. 08. 2012
na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou pre nájomcu Rehoľa piaristov na
Slovensku Nitra na zriadenie a prevádzkovanie Piaristickej materskej školy Františka Hanáka
Prievidza. Ročné nájomné vo výške 1 € a platby za služby s nájmom spojené budú
dohodnuté zálohovo podľa preukázateľne vynaložených prevádzkových nákladov
fakturovaných dodávateľmi energií s vyúčtovaním 1x ročne. Škola nie je t.č. zaradená
právoplatným rozhodnutím do siete škôl a školských zariadení SR, preto nájom bude
dojednaný formou zmluvy o budúcej zmluve.
Hlasovanie: 23 poslancov za, 1 sa zdržal.
Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o obyvateľa, informovala o
ukončení nájmu priestorov v MŠ Ul. M. Mišíka č.398/ 15 Prievidza s nájomcom Združenie
prirodzeného života a výchovy Ľalia Prievidza dohodou k 30. 06. 2011 a predložila žiadosť
tohto nájomcu o nájom triedy s priľahlými priestormi v MŠ na Ul. Š. Závodníka č. 488/18
Prievidza od 01. 08. 2011.
MsZ uzn. č. 158/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo, že podľa § 9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj utvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na
zabezpečenie vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu.
Predmetným uznesením bol schválený nájom nebytového priestoru – triedy s priľahlými
priestormi v MŠ na Ul. Š. Závodníka č. 488/18 Prievidza vo výmere 188 m2 od 01. 08. 2011
na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou pre činnosť nájomcu Združenie
prirodzeného života a výchovy Ľalia. Občianske združenie zabezpečuje od roku 2005 na
území mesta výchovu detí predškolského veku alternatívnymi formami s prvkami Waldorfskej
pedagogiky. Ročné nájomné vo výške 1 € a platby za služby s nájmom spojené budú
dohodnuté zálohovo podľa preukázateľne vynaložených prevádzkových nákladov
fakturovaných dodávateľmi energií s vyúčtovaním 1x ročne.
Hlasovanie: 23 poslancov za, 3 sa zdržali.
K bodu 19.2)
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia, predložila tieto žiadosti:
K žiadosti Evy Fričovej, bytom Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 44/4, v zastúpení vlastníkov
bytov na Nábreží sv. Cyrila č. 44:
‐ Jozefa Friča a manž. Evy, spoločne bytom Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila č. 44/4,
‐ Milana Brenkusa a manž. Ľubice, spoločne bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 24/4,
‐ Jána Brundzu a manž. Daniely, spoločne bytom Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila č.
44/2,
‐ Štefana Líšku a manž. Zuzany, Prievidza, Dúbravská 4/16,
o kúpu častí pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č. 3264/45, zastavané plochy a nádvoria
a z parc. č. 3264/42, zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere približne 100 m2, za
účelom výstavby 4 garáží prijalo MsZ uzn. č. 159/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 24 poslancov proti.
K žiadosti Františka Bátoru, bytom Prievidza, Podhorská ul. č. 413/107 o kúpu pozemkov
v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 555/5, diel 1, zastavaná plocha, vo výmere 13 m2, odčlenenej
z neknihovanej PK parc. č. 165 a diel 2, zastavaná plocha, vo výmere 8 m2, odčlenenej z
neknihovanej PK parc. č. 2567, ktoré boli zamerané Geometrickým plánom č. 108/2011, za
účelom prístupu k stavbe rodinného domu prijalo MsZ uzn. č. 160/11, ktoré tvorí prílohu k
zápisnici. K žiadosti bol predložený aj návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa
vzhľadom na skutočnosť, že žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku, parc. č.
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555/1 (zameraný Geometrickým plánom č. 108/2011) vo vlastníctve žiadateľa a pre potreby
mesta sú nevyužiteľné.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K žiadosti Miroslava Bátoru a manž. Jiřiny, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 855/24, o kúpu
pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parc. č. 556/2, diel 2, zastavaná plocha vo výmere 7 m2,
odčlenenej z neknihovanej PK parc. č. 165, ktorý bol zameraný Geometrickým plánom č.
32/2011, za účelom prístupu k plánovanej stavbe rodinného domu, bolo prijaté uzn. MsZ č.
161/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. K žiadosti bol aj predložený návrh, že podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o prípad hodný
osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k
pozemku, parc. č. 556/1, diel 1, zameraný Geometrickým plánom č. 32/2011, vo vlastníctve
žiadateľov a pre potreby mesta je nevyužiteľný.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal.
K žiadosti spoločnosti EASYTRAVEL, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Š. Moyzesa č.1,
o dlhodobý prenájom častí pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2113/3, zastavané plochy
a nádvoria a z parc. č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere približne 62
m2, na obdobie 30 rokov,
za účelom vybudovania parkovacích plôch k susednej
nehnuteľnosti – polyfunkčnému objektu vo vlastníctve žiadateľa na parc. č. 2113/7 prijalo
MsZ uzn. č. 162/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 27 poslancov proti, 1 sa zdržal.
K žiadosti spoločnosti EASYTRAVEL, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Š. Moyzesa č.1, o kúpu
častí pozemkov v k. ú. Prievidza, z parc. č. 2113/3, zastavané plochy a nádvoria a z parc. č.
2112/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu vo výmere približne 62 m2, za účelom
vybudovania parkovacích plôch k susednej nehnuteľnosti – polyfunkčnému objektu vo
vlastníctve žiadateľa na parc. č. 2113/7; prijalo MsZ uzn. č. 163/11, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: 29 poslancov proti.
K žiadosti Michala Fabiša, bytom Bojnice, Lúčky 1244/18/3, o prenájom častí pozemkov
v k. ú. Prievidza, z parc. č. č. 2122/1 a z 2120/1, spolu vo výmere 8,5 m2, za účelom
umiestnenia detskej trampolíny a detskej šmýkaly na Námestí slobody v Prievidzi, pri
vonkajšom sedení prevádzky – Fun Caffe počas letnej sezóny s tým, že trampolína
a šmýkala budú slúžiť pre deti zákazníkov Fun Caffe prijalo MsZ uzn. č. 164/11, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici. K žiadosti bol predložený návrh, že podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, medzi
základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov, nakoľko Michal Fabiš poskytuje v letnom období
občerstvenie v kultúrnom prostredí a vzhľadom na skutočnosť, že predmet nájmu je svojím
umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke Fun caffe a vonkajšiemu sedeniu.
Hlasovanie: 29 poslancov za.
K žiadosti Anny Petrášovej - AMPA, Konvalinková ul. č. 13, Prievidza: o zmenu situovania
vonkajšieho sedenia podľa situačného nákresu, umiestneného na časti pozemku v k. ú.
Prievidza, parc. č. 2121 pred prevádzkou kaviarne na Námestí slobody č. 2, a o umiestnenie
detskej trampolíny, o rozlohe 9 m2, na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 2121 pred
prevádzkou kaviarne na Námestí slobody č. 2 s tým, že trampolína bude slúžiť pre deti
zákazníkov kaviarne počas prevádzkových hodín prijalo MsZ uzn. č. 165/11, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov proti, 1 sa zdržal.
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K žiadosti Františka Hrica a manž., bytom Pravenec 193, o kúpu časti pozemku v k. ú.
Prievidza, z parc. č. 20/1, ostatná plocha, na Svätoplukovej ulici zo strany lekárne vo výmere
približne 40 m2 a zo strany pohostinstva približne 30 m2, za účelom rozšírenia a vybudovania
spevnenej plochy pre potreby lekárne a pohostinstva; žiadateľ spolu s manželkou je
spoluvlastníkom obytnej budovy súpisné číslo 20094, na pozemku parc.č. 24/1 a to v podiele
273/367ín prijalo MsZ uzn. č. 166/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov proti.
K žiadosti Františka Hrica a manž., bytom Pravenec 193, o prenájom časti pozemku
v k.
ú. Prievidza, z parc. č. 20/1, ostatná plocha, na Svätoplukovej ulici zo strany lekárne vo
výmere 40 m2 (južná strana) a zo strany pohostinstva 30 m2 (severná strana), za účelom
rozšírenia a vybudovania spevnenej plochy pre potreby lekárne a pohostinstva; žiadatelia sú
spoluvlastníkmi obytnej budovy, súpisné číslo 20094, na pozemku parc.č. 24/1 a to v podiele
273/367ín, prijalo MsZ uzn. č. 167/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Zároveň bol predložený
návrh, že podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že žiadané pozemky sú
bezprostredne priľahlé k obytnej budove, ktorej spoluvlastníkmi sú žiadatelia, pre mesto sú v
súčasnosti nevyužiteľné a žiadatelia na nich vybudujú na vlastné náklady spevnené plochy, o
ktoré sa budú starať a ktoré budú slúžiť na parkovanie osobných a úžitkových vozidiel pre
potreby prevádzok v priľahlej obytnej budove.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal.
MsZ uznesením č. 168/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo ponuku Petra Horvátha,
bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa 40/11, na odovzdanie parkovacích miest do majetku mesta
Prievidza, za symbolické 1 €, ktoré vybudoval na vlastné náklady v zmysle Nájomnej zmluvy
č. 01/2009 na Ul. I. Bukovčana; parkovacie miesta sú vybudované na pozemku v k. ú.
Prievidza, parc. č . 5046/9 vo výmere 210 m2, ktorý bol Geometrickým plánom č. 139/2010
odčlenený z parc. č. 5066/1, 5046/1 a 5086/1; na parkovacie miesta bolo dňa 24.05.2010
vydané kolaudačné rozhodnutie.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
MsZ uznesením číslo 169/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo ponuku Zdenka
Beljanského, bytom Prievidza, Ul. J. Červeňa 35, na bezodplatné odovzdanie stavby –
spevnenej plochy piatich parkovacích miest do majetku mesta Prievidza, vybudovanej na Ul.
J. Francisciho v Prievidzi, na časti parc. č. 5010 vo výmere 68,5 m2 podľa situačného
zakreslenia parkovacích plôch s vyčlenením ich výmery, vypracovaného Ing. Svatoslavom
Vážanom – SAP, Bojnice, ktoré vybudoval na vlastné náklady v zmysle podmienok Kúpnej
zmluvy č. 86/05 zo dňa 06.12.2005.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
MsZ sa opätovne zaoberalo žiadosťou spoločnosti JIMBO Invest, s.r.o., so sídlom
v Prievidzi, Ciglianska cesta č. 18, o rozšírenie účelu využitia objektu na pozemku v k.ú.
Prievidza, parc. č. 5009/2, odkúpeného od mesta Kúpnou zmluvou č. 44/08 na zriadenie
maloobchodnej predajne, a to o prevádzku grilovaných špecialít a kebabu.
MsZ uznesením č. 170/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo rozšírenie účelu
v zmysle predloženej žiadosti.
Hlasovanie: 26 poslancov proti.
K žiadosti spoločnosti JIMBO Invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ciglianska cesta č. 18,
o odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 33 193,92 €, nakoľko žiadateľ si nie je vedomý
porušenia zmluvných podmienok, na základe ktorých si mesto Prievidza v zmysle čl. VIII.
Kúpnej zmluvy č. 44/08 uplatňuje zmluvnú pokutu; prijalo MsZ uzn. č. 171/11, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov proti.
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Primátorka mesta konštatovala, že staviteľom tzv. čiernych stavieb budú udeľované vysoké
pokuty.
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia, podala informáciu, že v zmysle
obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom Prievidza dňa 18.04.2011 na základe
uznesenia MsZ č. 186/10 zo dňa 29.06.2010 v znení uznesení MsZ č. 282/10 zo dňa
26.10.2010 a č. 84/11 zo dňa 29.03.2011, na predaj nehnuteľností v k. ú. Prievidza, bývalého
areálu MŠ na Nedožerskej ceste – budovy, súpisné č. 30192, na pozemku parc. č. 6577/3,
popis stavby – materská škola a pozemku parc. č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere 4 334 m2, za cenu 388 068 €, nebol v lehote doručený žiadny súťažný návrh na
uzavretie kúpnej zmluvy, t.j. súťaž bola neúspešná.
K predmetnej informácii prijalo MsZ uzn. č. 172/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
Uznesením č. 173/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo priamy predaj
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. č. 1295/5, ostatná plocha vo výmere 83 m2,
parc. č. 1295/6, ostatná plocha vo výmere 167 m2, parc. č. 1235/13, zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 54 m2, parc. č. 1235/17, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 183 m2
a parc. č. 1235/20, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 246 m2, spolu vo výmere 733 m2,
za cenu 21,00 €/m2, pre spoločnosť AGS, spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Priemyselná ul.
č. 14, ktorá ako jediná predložila cenovú ponuku č. 2 na schválený zámer mesta Prievidza
predať predmetné pozemky, a to za účelom majetkoprávneho vyporiadania pozemkov, ktoré
užíva spoločnosť AGS, spol. s r. o., Prievidza, pričom akceptovala podmienky priameho
predaja; podľa jej čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 7 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto nemôže previesť vlastníctvo
k nehnuteľnostiam priamym predajom.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdržal.
Ing. Viola Čmiková podala informáciu, že na základe oznámenia zámeru mesta Prievidza
predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parc.č. 528/156, orná pôda, vo výmere
1 763 m2
zameranej Geometrickým plánom č. 22/2011, najmenej za cenu 13,03 €/m2
podľa znaleckého posudku č. 095/2010 formou priameho predaja podľa § 9a zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení a v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č. 317/10 zo dňa 30.11.2010 v znení uznesenia č. 87/11 zo dňa
29. 3.2011, boli doručené dve obálky, a to:
Ing. Jozefom Tkadlecom, bytom Prievidza, Duklianska ul. č. 70/39, Prievidza, ktorý podal
cenovú
ponuku č. 1 s výškou kúpnej ceny 13,42 €/m2, a ktorý zároveň akceptoval
podmienky priameho predaja a podľa jeho čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa
§ 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto nemôže previesť
vlastníctvo k nehnuteľnostiam priamym predajom,
Andrejom Martinkom, bytom Bojnice, Kvetová ul. č. 514/26, ktorý podal cenovú ponuku č. 1
s výškou kúpnej ceny 13,03 €/m2, a ktorý zároveň akceptoval podmienky priameho predaja
a podľa jeho čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto nemôže previesť vlastníctvo
k nehnuteľnostiam priamym predajom.
MsZ uznesením č. 174/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo
priamy predaj
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parc.č. 528/156, orná pôda, vo výmere 1 763 m2
zameraný Geometrickým plánom č. 22/2011, za cenu 13,42 €/m2, pre Ing. Jozefa
Tkadleca, bytom Prievidza, Duklianska ul. č. 70/39, ktorý predložil cenovú ponuku č. 1 na
schválený zámer mesta Prievidza predať predmetný pozemok, a to za účelom zriadenia
záhradníctva - pestovanie a predaj okrasných drevín a kvetov, ktorý bude možné užívať až
po skončení vegetačného obdobia; kupujúci uhradí náklady na vypracovanie Znaleckého
posudku č. 095/2010 vo výške 100 €, náklady na vypracovanie Geometrického plánu č.
22/2011 vo výške 217,30 € a správne poplatky súvisiace s podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností; pričom akceptoval podmienky priameho predaja v zmysle oznámenia
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zámeru mesta; podľa čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a ods. 6 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto nemôže previesť vlastníctvo
k nehnuteľnostiam priamym predajom.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia, predložila informáciu, že na základe
oznámenia zámeru mesta Prievidza, zverejneného dňa 18.04.2011, prenechať do nájmu
časť nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 528/112, orná pôda vo výmere 1
600 m2, s minimálnou výškou nájomného 1,659 €/m2/rok, formou priameho prenájmu podľa §
9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č. 317/10 zo dňa 30.11.2010 v znení uznesenia č. 87/11 zo dňa
29.03.2011, boli doručené dve obálky a to:
a) Ing. Jozefom Tkadlecom, bytom Prievidza, Duklianska ul. 70/39, ktorý podal návrh
nájomného vo výške 1,71 €/m2/rok, a ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho
prenájmu a podľa čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôže prenechať do nájmu
nehnuteľnosť priamym prenájmom;
b) Andrejom Martinkom, bytom Bojnice, Kvetová ul. 514/26, ktorý podal návrh nájomného vo
výške 1,659 €/m2/rok, a ktorý zároveň akceptuje podmienky priameho prenájmu a podľa
čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôže prenechať do nájmu nehnuteľnosť priamym
prenájmom.
MsZ uznesením č. 175/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo priamy prenájom časti
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 528/112, orná pôda vo výmere 1 600
m2, (mimo plánovanej trasy stavby „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
v okrese Prievidza“ vrátane ochranného pásma), s výškou nájomného 1,71 €/m2/rok, za
účelom zriadenia záhradníctva – pestovanie a predaj okrasných drevín a kvetov, ktoré bude
možné užívať až po skončení vegetačného obdobia, na dobu neurčitú s jednomesačnou
výpovednou lehotou; pre Ing. Jozefa Tkadleca, bytom Prievidza, Duklianska ul. č. 70/39,
ktorý podal návrh nájomného v zmysle oznámenia zámeru mesta Prievidza zverejneného
dňa 18.04.2011 prenechať formou priameho prenájmu podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení do nájmu časť nehnuteľnosti; Ing. Jozef Tkadlec podľa
doloženého čestného prehlásenia nie je osobou, ktorej podľa § 9a odst. 6 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, mesto nemôže prenechať do nájmu
nehnuteľnosť priamym prenájmom.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 19.3)
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, podala informáciu o výberovom
konaní na funkciu riaditeľ, riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.
Konštatovala, že výberové konanie sa uskutočnilo 27. 4. 2011. Prihlásilo sa 14 uchádzačov,
ale podmienky splnili len 10. Víťazkou výberového konania sa stala Mgr. Petra Štefániková.
Primátorka mesta odovzdala slovo víťazke výberového konania. Mgr. Petra Štefaniková sa
predstavila všetkým prítomným. Uviedla, že pochádza z Prievidze, ale posledné roky
pôsobila na Mestskom úrade v Nitre v oblasti kultúry a cestovného ruchu. V krátkosti
predstavila svoje plány a ciele v oblasti kultúry v meste Prievidza.
Uznesením č. 176/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ menovalo na návrh primátorky
mesta v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení Mgr. Petru Štefánikovú do funkcie riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi s účinnosťou od 1.6.2011.
Hlasovanie: 26 poslancov za, 1 sa zdržal.
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K bodu 19.4)
Správu k uplatneniu vlastníckeho práva mesta Prievidza ku kamennej „Soche sv.
Jána Nepomuckého“ a „Soche na stĺpe - Panna Mária Immaculata“ a k ich obnove predložil
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
Pri plánovaní úpravy pešej zóny na Ul. A. Hlinku v Prievidzi (pred Kláštorom Piaristov) sa
ukázalo potrebným zabezpečiť záchranu historických pamiatok – dvoch sôch, ktoré sú pred
Kláštorom Piaristov umiestnené. Ide o kamennú Sochu - sv. Jána Nepomuckého a Sochu
na stĺpe - Panna Mária Immaculata.
MsZ uznesením č. 177/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo majetkovoprávne
vyporiadanie kamennej „Sochy sv. Jána Nepomuckého“ a „Sochy na stĺpe - Panna Mária
Immaculata“ a ich získanie do majetku mesta Prievidza s tým, že mesto Prievidza zabezpečí
ich reštaurovanie, pričom finančné prostriedky na obnovu budú zaradené do rozpočtu mesta
Prievidza po uskutočnení verejného obstarávania na reštaurátorské práce. Zároveň MsZ
odporučilo primátorke mesta uplatniť vlastnícke právo mesta Prievidza ku kamennej „Soche
sv. Jána Nepomuckého“ a „Soche na stĺpe - Panna Mária Immaculata“.
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal.
K bodu 19.5)
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, predložil návrh na stanovenie platu
primátorky mesta na volebné obdobie v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení účinnom od
01.06.2011.
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že dňom 01.06.2011 nadobudne účinnosť zákon zo 17. mája
2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
Zákon pozmeňuje a dopĺňa pôvodné znenie zákona
najmä ustanovenia § 3, § 4, § 5, § 8a. Tieto zmeny a doplnenia pôvodného znenia zákona,
majú za následok zmenu výšky platu primátorky mesta určeného uzneseniami MsZ č.
373/10, č. 17/11 a tiež aj zmenu platu zástupkyni primátorky mesta určeného uzneseniami
MsZ č. 374/10, č. 16/11. To znamená, že uvedené uznesenia MsZ by neboli od 01.06.2011
v súlade so zákonom.
V zmysle ust. § 8a zákona (prechodné a záverečné ustanovenia k úpravám účinným od 1.
júna 2011), primátorka je povinná zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa
uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo sa o plate primátorky v súlade s týmto zákonom.
MsZ uznesením č. 178/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie MsZ v Prievidzi
číslo 373/10 v znení uznesenia MsZ v Prievidzi číslo 17/11 ku dňu 31.05.2011 a schválilo
stanovenie platu primátorky mesta na volebné obdobie v zmysle zákona NR SR č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
účinnom od 01.06.2011, pričom stanovuje:
plat podľa § 3 zákona, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona,
zvýšenie platu vyčísleného podľa § 3
zákona (v zmysle § 4 ods. 2 zákona) o 60 % a mesačné vyplácanie platu, (presná výška
platu 3 925 €) Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi plat primátorky mesta opätovne raz ročne
prerokuje.
Hlasovanie: 28 poslancov za.
MsZ uznesením č. 179/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie MsZ v Prievidzi
číslo 374/10 v znení uznesenia MsZ v Prievidzi číslo 16/11 ku dňu 31.05.2011 a schválilo
stanovenie platu zástupkyni primátorky mesta podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.
v platnom znení na volebné obdobie vo výške 65 % z platu primátora mesta (pričom plat sa
vypočíta z platu určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení účinnom od
01.06.2011, zvýšenia platu podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení účinnom od
01.06.2011 a mesačné vyplácanie platu (presná výška platu 2 552 €). Zástupkyni primátorky
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mesta patrí takto stanovený plat za každú riadne uskutočnenú činnosť mesta. Predpokladom
pre výplatu platu bude mesačný výkaz o odpracovaných hodinách podľa času výkonu
funkcie – maximálne do výšky ustanoveného mesačného pracovného času.
Hlasovanie: 27 poslancov za, 1 sa zdržal.
K bodu 19.6)
Informácie o pripravených projektoch základných škôl podal Mgr. Ivan Benca, vedúci
referátu pre strategický rozvoj mesta. Na výzvu reagovali tri základné školy.
Uznesením MsZ č. 180/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo MsZ predloženie projektu
s názvom: „Rozvojom tvorivých aktivít k modernej škole“, ktorý je realizovaný III. ZŠ na Ul.
Sama Chalupku v Prievidzi a kofinancovanie projektu vo výške 15 775,70 € t.j. 5%
z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
Uznesením MsZ č. 181/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo MsZ predloženie projektu
s názvom: „1. Moderná ZŠ, Ul. S. Chalupku“, ktorý je realizovaný I. ZŠ na Ul. Sama
Chalupku v Prievidzi a kofinancovanie projektu vo výške 6 399,44 € t.j. 5% z celkových
výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
Uznesením MsZ č. 182/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo MsZ predloženie projektu
s názvom: „Otvorme dvere do budúcnosti“, ktorý je realizovaný ZŠ na Ul. P. J. Šafárika
v Prievidzi a kofinancovanie projektu vo výške 13 019,43 € t.j. 5% z celkových výdavkov na
projekt.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 19.7)
Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta, informovala o požiadavke
Ing. Richarda Takáča na zrušenie jeho členstva v komisii športu. Konštatovala, že záujem
o členstvo v komisii športu prejavil MUDr. Marián Jakubis.
MsZ uznesením č. 183/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo členstvo Ing. Richarda
Takáča v komisii športu a zvolilo MUDr. Mariána Jakubisa za člena komisie športu.
Hlasovanie: 25 poslancov za, 2 sa zdržali.
K bodu 21)
Interpelácie poslancov
Poslanec Július Urík poďakoval za odstránenie betónových skruží v parku Skotňa.
Poslanec Ing. Richard Takáč sa pýtal na výstavbu cestného obchvatu.
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, že so SSC bolo dohodnuté, že 2.
etapa výstavby obchvatu by sa rozdelila na dve časti. V riešení výstavby obchvatu sa
pokračuje, konečné informácie budú koncom júna 2011.
JUDr. Katarína Macháčková vyzvala poslancov, aby aktívne komunikovali s vedením mesta,
či už formou pripomienok, požiadaviek resp. návrhov.
Poslanec Peter Petriska požiadal o doplnenie Ing. Rudolfa Kocnára do komisie starostlivosti
o obyvateľov. JUDr. Katarína Macháčková ho požiadala, aby tento návrh doručil písomne,
požiadavkou sa bude zaoberať MsZ na najbližšom rokovaní.
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD. konštatoval, že v minulosti sa v rámci vtedajšej zdravotnej
komisie zaoberali vybudovaním hospicu v meste Prievidza. Požiadal, aby sa komisia
starostlivosti o obyvateľa opätovne týmto návrhom začala zaoberať.
K bodu 22)
Záver
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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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 31.5.2011
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Roman Hlaváč
overovateľ I.

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

.............................................
Mgr. Ružena Dlábiková
overovateľ II.

............................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátor mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská
V Prievidzi 5. 6. 2011
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