ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 31. januára 2019

__________________________________________________________
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
OSPRAVEDLNENÍ: Mgr. Jozef Barborka
Mgr. Zlatica Sedláková
Jaroslav Hanzel
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zvolal v zmysle § 12 a § 13 Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov primátor mesta
Bojnice - PhDr. František Tám, z dôvodu jeho neprítomnosti bol vedením MsZ poverený
zástupca primátora mesta – p. Jozef Hatvanyi.
Úvodom privítal prítomných poslancov MsZ, riaditeľov a vedúcich organizácií pôsobiacich
na území mesta, členov komisií MsZ, zástupcov politických strán a hnutí, pracovníkov MsÚ
a občanov mesta Bojnice.
P. zástupca primátora skonštatoval, že na zasadnutí MsZ je momentálne prítomných 8
poslancov, čím je rokovanie MsZ uznášaniaschopné. Zároveň predniesol návrh programu
v nasledovnom znení:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 31.01.2019
4. Vymenovanie náčelníka MsP Bojnice
5. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
6. Správa o plnení uznesení ku dňu 31.01.2019
7. Návrh rozpočtov príspevkových organizácií na roky 2019 - 2021:
a) Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m. Bojnice
b) Technické služby, p. o. m. Bojnice
8. Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií na roky 2019 - 2021:
a) Základná škola s materskou školou Bojnice
b) Základná umelecká škola Bojnice
c) Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
d) Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
9. Návrh rozpočtu mesta Bojnice na roky 2019 - 2021
10. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
11. Vyúčtovanie fin. príspevku mesta Bojnice rok 2018 – aktivity realizované OOCR
RHNB podľa schváleného plánu aktivít
12. Žiadosť o zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 187/2018
13. Predaj a prenájom nehnuteľností:
a) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
žiadateľ Silvia Kučerová, Bojnická cesta 57/6, Kanianka
b) Návrh na zmenu podmienok nájomnej zmluvy v Dome služieb – CBA Slovakia, a.
s.. Ul. Dukelských hrdinov č. 2, 984 01 Lučenec
c) Návrh na zmenu podmienok nájomnej zmluvy v budove Pivár – CBA Slovakia, a.
s., Ul. Dukelských hrdinov č. 2, 984 01 Lučenec
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d) Autocamping Bojnice – návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
e) Nájomná zmluva, žiadateľ Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a. s.,
Prievidzská 53, 972 01 Bojnice
f) Žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadateľ Pálesch František, Moyzesova 1065/23,
972 01 Bojnice
g) Žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov, Prievidzská
č.1438, 972 01 Bojnice
h) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, žiadateľ MV SR, Centrum podpory Trenčín,
Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
i) Vydanie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského
pozemkového fondu mestu Bojnice - vyhlásenie k užívaniu pozemkov
j) Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena, žiadateľ AZ REAL PD, s. r. o.,
Nová 470/4, 971 01 Prievidza
k) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, žiadateľ Martin Kotrík, Kúpeľná 13, 972 01
Bojnice
l) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, žiadateľ Ing. Jozef Kulich a Helena Kulichová,
Kúpeľná 35, 972 01 Bojnice
m) Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadateľ KOMA, s. r. o., Inžinierska ul. I.2785,
971 01 Prievidza, IČO: 316 153 68
n) Žiadosť o odkúpenie o odkúpenie, žiadateľ Kopanice Sever, s. r. o., Vladimíra
Clementisa 8, 971 01 Prievidza, IČO: 50 922 998
14. Rôzne
a) Návrh na nomináciu zástupcov mesta Bojnice do orgánov Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
b) Žiadosť o navýšenie členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
c) Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., - návrh na odkúpenie obchodného podielu a
návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti
15. Záver
Vystúpenie občanov: 16.00 – 17.00 hod.
Interpelácie poslancov: od 17.00 hod. (po vystúpení občanov mesta)
Hlasovaním poslancov bol návrh programu jednomyseľne schválený.
Mgr. Pipíšková predložila poslanecký návrh, aby z programu MsZ boli vypustené z bodu 13
písm. f, m, n a z bodu č. 14 písm. c. Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne
schválený.
Za členov návrhovej komisie pre spracovanie uznesení boli navrhnutí:
predseda – Mgr. Mária Pipíšková
členovia – Mgr. Martina Kielarová a Mgr. Maroš Greschner.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Darina Pračková a Ing. Antónia Kováčová Píšová.
Sčítaním hlasov bol poverený – Ing. Pavel Herda.

Správa o činnosti MsR ku dňu 31. 1. 2019
Materiál vypracoval a predniesol prednosta MsÚ Bojnice – Mgr. Daniel Palacka. Zo strany
prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
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Mgr. Pipíšková predložila poslanecký návrh, aby sa o všetkých bodoch programu hlasovalo
verejne. Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.

Vymenovanie náčelníka MsP Bojnice
V súvislosti s vymenovaním náčelníka MsP bola vytvorená volebná komisia v zložení:
predseda Mgr. Mária Pipíšková, členovia Mgr. Martina Kielarová a Mgr. Maroš Greschner.
Dňa 21. 6. 2018 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka MsP Bojnice.
Z dvoch uchádzačov bol vybratý ako vhodný kandidát na obsadenie funkcie náčelníka MsP
Bojnice - Mgr. Bc. Miroslav Nagy.
Správu o overení voľby prečítala Mgr. Pipíšková.

Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
P. prednosta informoval, že v zmysle § 12 odsek 2/ prvá veta, odsek 3/ tretia veta, odsek 5/
tretia veta a odsek 6/tretia veta, zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
je možné poveriť poslanca MsZ zvolávaním a vedením MsZ, a z toho dôvodu predložil návrh,
aby bola na uvedený účel poverená Mgr. Mária Pipíšková.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Správa o plnení uznesení ku dňu 31.01.2019
Materiál vypracoval a predniesol hlavný kontrolór mesta – Ing. Ľubomír Kutaš. Zo strany
prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Návrh rozpočtov príspevkových organizácií na roky 2019 - 2021:
- Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m.
Návrh rozpočtu vypracovala a prítomným predniesla riaditeľka KCB, p. o. m. – Ing. Emília
Belianska. Prítomných zároveň informovala, že rozpočet nebude postačujúci, nakoľko v ňom
nie sú uvedené žiadne náklady na podujatia organizované vo vonkajšom prostredí, ktoré majú
len nákladovú a nie príjmovú položku.
Ing. Kováčová Píšová – predniesla pripomienku na ktorej sa zhodli na finančnej komisii, a to
na kvartálnom predkladaní dôvodových správ. Informáciu o tom, čo budú požadovať zadajú
vopred.
p. Hatvanyi - doplnil, že pokiaľ im nebudú postačovať finančné prostriedky, je to možné riešiť
návrhom na úpravu rozpočtu.
Ing. Herda - doplnil, že na októbrovom MsZ bol prerokovaný materiál – „Návrh na spoluprácu
medzi OOCR a KCB“, ktorý obsahoval plán aktivít na rok 2019 a návrh rozpočtu vo výške 50
tisíc €. V návrhu rozpočtu je momentálne vyčlenených 20 tisíc €, preto na februárové MsZ bude
pripravený materiál, kde sa k tomu opätovne vrátia.
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- Technické služby, p. o. m. Bojnice
Návrh rozpočtu vypracoval a prítomným predniesol riaditeľ TS, p. o. m. Bojnice – Ing.
Dušan Hnáth.
Mgr. Greschner – doplnil, že požadujú, aby financie na obstaranie vozidla boli rozčlenené tak,
aby sa namiesto jedného vozidla, zakúpili tri potrebné mechanizmy. V uvedenej položke nebudú
TS krátené, len sa čiastka rozdelí. Každý rok tak bude poukazovaná alikvótna časť na zakúpenie
jedného mechanizmu formou lízingu, operatívneho lízingu ... .
Ing. Kováčová Píšová – v rámci fin. komisie požadujú, aby predkladali kvartálne dôvodovú
správu a rovnako vopred budú informovať, čo požadujú. Už v priebehu februára dajú vedieť,
aké informácie požadujú.
Ing. Lekýr – ohľadom verejnej zelene informoval, že problém je v tom, že nie sú presne
vyčíslené plochy o ktoré sa TS starajú a nie je možné dostatočne posúdiť výkony, ktoré TS
realizujú. Preto stavebná komisia navrhla urobiť geometrické zameranie plôch v meste, aby
bolo možné presne v tabuľke uviesť výmery o ktoré sa TS starajú aj v akých intervaloch.

Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií na roky 2019 - 2021:
- Základná škola s materskou školou Bojnice
Návrh rozpočtu vypracovala a prítomným predniesla riaditeľka Základnej školy s materskou
školou v Bojniciach - PaedDr. Eva Rybárová. V závere informovala, že nie je doriešené
financovanie rekreačných poukazov pre zamestnancov, v škole ich je 55. Nevie ako to bude
financované.
p. Hatvanyi – doplnil, že financovanie poukazov bude ešte riešené v rámci ZMOS-u.
Ing. Kováčová Píšová – doplnila, že suma 40 tisíc € nebola akceptovaná na jedáleň MŠ v
Dubnici.
- Základná umelecká škola Bojnice
Návrh rozpočtu vypracoval a prítomným predniesol riaditeľ Základnej umeleckej školy
v Bojniciach – Mgr. art. Jozef Baláž. Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému
materiálu žiadne pripomienky.
- Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
Návrh rozpočtu vypracovala a prítomným predniesla riaditeľka Centra voľného času
JUNIOR – Mgr. Júlia Biskupičová. Návrh rozpočtu v podobe ako bol predložený jej postačovať
nebude. Navýšenie žiadali na mzdy, energie a jedného pracovníka na šport, nakoľko ku koncu
roka ukončili pracovný pomer s p. Kočnerom a športové aktivity nemá kto zabezpečovať. Takto
prichádzajú o 80 detí, čo jej je veľmi ľúto. Zároveň poďakovala poslancom, že za dva roky sa
podarilo centrum zmodernizovať a vďaka projektom sa podarilo zrekonštruovať aj vonkajšie
priestory.
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Mgr. Pipíšková – na VO sa dohodli, že si Mgr. Biskupičovú zavolajú na zasadnutie. Ona
samotná má záujem na tom, aby sa deti športu venovali. Budú sa zaoberať tým, ako doplniť
pedagogického pracovníka, ale je to na dlhšiu diskusiu, na ktorú nemali teraz čas.
Mgr. Greschner – uvedomujú si situáciu, preto aj navýšili príspevky pre jednotlivé športové
kluby a čo sa týka CVČ, vedia že skončila pracovná zmluva a vyvstala tak požiadavka, kto bude
športové aktivity zastrešovať. Súhlasia s tým, aby bol v tejto oblasti navýšený rozpočet, ale zo
strany poslancov bola požiadavka, aby to bola osoba s pedagogickým vzdelaním.
Ing. Kováčová Píšová – veľmi by im pomohlo, keby sa riešil väčší drobnohľad fin. situácie
v CVČ a radi by si vyžiadali nákladové položky, organizačnú štruktúru, aby sa vedeli lepšie
v danej situácii zorientovať.
- Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
Návrh rozpočtu vypracovala a prítomným predniesla riaditeľka Zariadenia pre seniorov –
Domov dôchodcov Bojnice – Ing. Mgr. Iveta Grolmusová. Zo strany prítomných poslancov
neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Návrh rozpočtu mesta Bojnice na roky 2019 - 2021
Návrh rozpočtu vypracovala a prítomným predniesla vedúca finančného oddelenia MsÚ
Bojnice – Ing. Beata Popelková. So stanoviskom k viacročnému rozpočtu prítomných
oboznámil hlavný kontrolór mesta – Ing. Ľubomír Kutaš.
Do budúcnosti požiadal o dostatok času a priestoru, aby poslanci mali čas na argumentovanie,
pripomienkovanie a spolutvorbu rozpočtu a aby na druhej strane mali výkonní pracovníci čas
na detailné spracovanie odborného stanoviska.
Ing. Kováčová Píšová predniesla poslanecký návrh, aby sa v položke 610 – Mzdy platy
a ostatné osobné vyrovnania znížil rozpočet mesta Bojnice na rok 2019 zo sumy 325 tisíc € na
300 tisíc €. Túto sumu je možné prehodnotiť po predložení org. štruktúry Msú s dodaním
platového výmeru ktorý bude brať ohľad na adekvátne zaradenie pracovníkov MsÚ podľa
aktuálne platných mzdových taríf v roku 2019.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh schválený.
Mgr. Greschner – požiadal vedenie mesta a MsÚ, aby sa do budúcnosti vyhlo krokom, ako
v roku 2018, keď sa argumentovalo tým, že sa jedná o volebný rok a starý poslanecký zbor
nemá morálne právo pripraviť rozpočet mesta na nový rok pre nový poslanecký zbor, čo
považuje to za neseriózne. Novému poslaneckému zboru nič nebráni tomu, aby urobilo
rozpočtové úpravy.
p. Hatvanyi - už v auguste sa začalo pracovať na rozpočte, zamestnanci pripravili rozpočet
spoločne s organizáciami a na decembrovom MsZ bol stiahnutý z rokovania s tým, že sa
rozpočty ešte dopracujú.
p. prednosta – doplnil, že rozpočet bol pripravený v zmysle zákona na rokovanie a druhá vec
je tá, že nebol prerokovaný v komisiách.
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Ing. Lekýr – doplnil, že Mgr. Greschner myslel to, že poslanci aj komisie MsZ boli vylúčení
z prípravy rozpočtu, a preto bol stiahnutý z rokovania. Následne zasadala fin. komisia, ktorá
sa návrhom rozpočtu zaoberala a urobila v ňom minimálne 40 zmien. Rozpočet nevznikal tak,
ako kedysi, keď doň bola zapojená hlavne fin. komisia.

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Návrh VZN vypracovala a prítomným predniesla vedúca finančného oddelenia MsÚ Bojnice
– Ing. Beata Popelková
Ing. Lekýr predniesol poslanecký návrh, aby bol z návrhu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Bojnice z článku 4 vypustený bod č. 2.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.

Vyúčtovanie fin. príspevku mesta Bojnice rok 2018 – aktivity realizované OOCR
RHNB podľa schváleného plánu aktivít
Materiál vypracovala Ing. Malátová a Ing. Medera, prítomným ho predniesol vedúci
správneho odd. MsÚ Bojnice – Ing. Pavel Herda. Zo strany prítomných poslancov neboli
k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Žiadosť o zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 187/2018
Žiadosť vypracoval a prítomným predniesol riaditeľ TS, p. o. m. Bojnice – Ing. Dušan Hnáth.
Ing. Hanzel – poďakoval za možnosť vystúpiť na dnešnom zasadnutí MsZ. Prítomných
poinformoval o dôvodoch, prečo autoškoly nesúhlasili s podmienkami a zmenou uznesenia.
Upozornil, že by potrebovali uzatvoriť zmluvu od 1. 4. 2019 minimálne do 1. 4. 2020.
Ing. Lekýr – doplnil, že autoškoly majú rovnaký nájom len s tou podmienkou, že TS 10 dní pred
konaním akcie upovedomia autoškoly, že budú potrebovať voľné parkoviská na parkovanie
vozidiel návštevníkov (keď sa naplnia horné parkoviská, napr. počas strašidiel...).
Mgr. Greschner – uvoľnenie plôch sa týka hlavne víkendových dní, kedy autoškoly nerobia
skúškovú činnosť. Autoškoly pôjdu podľa uznesenia, v zmysle ktorého bola uzatvorená zmluva
a jedinou zmenou bude 10 dňová lehota, kedy ich prenajímateľ upozorní na vypratanie
parkoviska.
Ing. Lekýr – sa spýtal, či nie je problém keď na parkovisko jazdia vozidlá z Cintorínskej ul. a
či tam nemôže dôjsť ku kolíznej situácii.
Ing. Hanzel – vždy sa to snažia cvičisko chrániť smerom od Cintorínskej ul.. Priestor je
vytýčený tak, aby vozidlá prechádzali krajom a cvičí sa vždy v strede parkoviska. Keby sa aj
náhodou niečo stalo, je zodpovedný inštruktor. K podmienke oznámenia konania akcie 10 dní
vopred, nemajú výhrady.
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Predaj a prenájom nehnuteľností:
- Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľ
Silvia Kučerová, Bojnická cesta 57/6, Kanianka
p. prednosta – na mesto Bojnice bola doručená a následne doplnená žiadosť p. Kučerovej, na
uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom objektu Autocamping – Bojnice na dobu
minimálne 1 rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Žiadateľka objekt prevádzkuje už 23
rokov, počas ktorého ho technicky zhodnotila z vlastných zdrojov v sume min. 44 000 €, poruchy
a závady opravovala z vlastných fin. zdrojov, pravidelne a načas platí nájom v dohodnutej
sume. Nájomná zmluva jej skončila 31.12.2018. Pozemky pod Autocampingom nepatria mestu.
V budovách areálu Autocampingu sa nachádzajú predmety, ktoré sú vo vlastníctve pani
Kučerovej a funkčne dotvárajú areál Autocampingu. Je potrebné, aby MsZ rozhodlo o ich
vyprataní nájomcom alebo ich odkúpení do majetku mesta.
Mesto Bojnice začalo proces preberania objektu Autocampingu späť na mesto dňa 20.12.2018
obhliadkou areálu a stretnutím s nájomcom priamo v Autocampingu. Uvedený areál je možné
protokolárne odovzdať a vykonať inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta
dňa 21.1.2019 k termínu 31.12.2018. Pokiaľ nedôjde k odovzdaniu Autocampingu k tomuto
termínu – mesto Bojnice podá žalobu na vypratanie na súd.
Ing. Lekýr – komisia žiadala, aby mesto požiadalo Lesy SR o to, aby mesto mohlo nadobudnúť
pozemky v autokempingu. Preto sa spýtal, v akom je to stave.
p. prednosta - pred viac ako mesiacom mesto znovu požiadalo o vyjadrenie, ale stále sa čaká
na odpoveď.
p. Hatvanyi – ešte doplnil, že by sa im ponúkol porast vydaný od štátnych lesov plus jeden ďalší
pozemok a mohlo by sa uvažovať aj o nejakej zámene.
- Návrh na zmenu podmienok nájomnej zmluvy v Domu služieb – CBA Slovakia, a. s.. Ul.
Dukelských hrdinov č. 2, 984 01 Lučenec
p. prednosta – na mesto bol doručený návrh od spoločnosti CBA Slovakia, na zmenu podmienok
nájomnej zmluvy – nebytových priestorov v Dome služieb v Bojniciach, a to:
- z doby neurčitej na dobu určitú 5 rokov (od 1.1.2019 do 31.12.2023) s možnosťou opcie na
ďalšie 5 ročné obdobie,
- zníženého nájomného o 15 %, t. j. z ročného nájomného v sume 4 800 € na sumu 4 080 €
(mesačné nájomné zo sumy 400 € na 340 €), z dôvodu očakávaného zákonného zvýšenia
prevádzkových nákladov: minimálna mzda, víkendové príplatky. Prípadne zníženie nájmu
k obojstrannej dohode.
Spoločnosť CBA Slovakia má v nájme nebyt. priestory (predajňa potravín) v Dome služieb
v Bojniciach s rozlohou 176,10 m2 od roku 2007, posledná nájomná zmluva bola uznesením
MsZ č. 167/2015 uzatvorená na dobu neurčitú od 01.08.2015 s výpovednou lehotou 6 mesiacov
s výškou nájmu 400 € mesačne. Nájomca uhrádza nájomné pravidelne načas.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
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- Návrh na zmenu podmienok nájomnej zmluvy v budove Pivár – CBA Slovakia, a. s., Ul.
Dukelských hrdinov č. 2, 984 01 Lučenec
p. prednosta - na mesto bol doručený návrh od spol. CBA Slovakia, a. s., Lučenec, ktorou
spoločnosť navrhuje zmenu podmienok nájomnej zmluvy – nebyt. priestorov v budove Pivár
v Bojniciach, a to:
- z doby neurčitej na dobu určitú 5 rokov (od 1.1.2019 do 31.12.2023) s možnosťou opcie na
ďalšie 5 ročné obdobie,
- zníženie nájomného o 15 %, t. j. z ročného nájomného v sume 3 360 € na sumu 2 856 €
(mesačné nájomné zo sumy 280 € na 238 €), z dôvodu očakávaného zákonného zvýšenia
prevádzkových nákladov: minimálna mzda, víkendové príplatky, osobitný odvod obchodných
reťazcov, príspevok na dovolenky. Prípadne zníženie nájmu k obojstrannej dohode.
Spoločnosť CBA Slovakia má v nájme nebyt. priestory (predajňa potravín) v budove Pivár
v Bojniciach s rozlohou 200 m2 od roku 2010 na dobu neurčitú na základe uznesenia MsZ č.
193/2010 s výškou ročného nájmu 3 360 €. Nájomca uhrádza nájomné pravidelne načas.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Autocamping Bojnice – návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
p. prednosta – mesto má v majetku budovy v areáli Autocampingu Bojnice, ktorý bol dlhodobo
prevádzkovaný p. Kučerovou, na základe nájomných zmlúv. Posledná nájomná zmluva bola
uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2018. Od 1.1.2019 nie je uvedený areál Autocampingu
zazmluvnený, to znamená, že mesto Bojnice nebude mať z uvedeného majetku žiadny príjem,
ale naopak bude mať náklady na udržiavanie objektu, stráženie, za energie a tiež za prenájom
pozemkov.
O prenájom, prípadne predaj uvedeného majetku mesta prejavilo v priebehu roka záujem
niekoľko žiadateľov: Kúpele Bojnice, a. s. Bojnice; Očkolandia s.r.o. Bojnice; Castor & Pollux
s.r.o. Bratislava; RNDr. Tomislav Jurik, CSc. Bojnice; Naše Bojnice o. z. Bojnice;
Pharmaeduca s.r.o. Bojnice a tiež posledná nájomníčka Silvia Kučerová Kanianka, ktorá má
záujem pokračovať naďalej v prevádzkovaní Autocampingu
Je potrebné rozhodnúť ako naložiť s uvedeným majetkom mesta ďalej.
Mgr. Greschner – odporučil dnes zobrať len na vedomie. V súvislosti s týmto bodom bolo
schválené uznesenie č. 120/2018. Predniesol poslanecký návrh, aby prednosta MsÚ Bojnice
zabezpečil stanovisko Okresnej prokuratúry Prievidza k podnetu na preskúmanie zákonnosti
uznesenia MsZ č. 120/2018.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.
- Nájomná zmluva, žiadateľ Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a. s., Prievidzská
53, 972 01 Bojnice
p. prednosta – dňa 10. 12. 2018 bola na MsÚ doručená žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy
poľnohospodárskeho pozemku s VUOOD, a. s, Bojnice. Predmetom nájmu sú pozemky vo
výmere spolu 24 153,6667 m2, pričom výška nájmu predstavuje 24,8954 €/ha. Spolu vychádza
výška nájomného na 60,13 € ročne.
JUDr. Lukačovič – má pochybnosti o cene nájmu. Nemá vedomosť o tom, že by sa preverovala
bonita pôdy a cena sa mu vidí pomerne nízka. Preto odporúča žiadosť neschváliť a preveriť si
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cenu nájmu, či je v súlade s porovnateľnými cenami poľnohospodárskych pozemkov
v katastrálnom území. Zmluva je pre mesto nevýhodná.
Mgr. Greschner – rád by požiadal právneho zástupcu aj vedenie mesta, či by nebolo vhodné
o tomto upovedomiť občanov mesta napr. cez BZ, nakoľko ani mesto nie je stotožnené so
znením zmluvy a v prípade, že by to občania podpísali, mohli by sa dostať do nevýhodnej
situácie. Mesto by malo zaujať nejaké stanovisko s ktorým by boli občania upovedomení.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov, Prievidzská č.1438,
972 01 Bojnice
p. prednosta – bol predložený návrh na odkúpenie pozemku. Predmetom záujmu je pozemok vo
vlastníctve mesta Bojnice v k. ú. Bojnice v lokalite Prievidzská ulica v rozsahu:
LV č.: 1, parc. reg. C: 1711/1 vo výmere 538 m² (ostatná plocha). Pozemok sa nachádza vedľa
bytového domu a slúži ako parkovisko. V tomto prípade by sa predávala aj stavba, nielen
pozemok.
Ing. Lekýr – bytovka na Prievidzskej ul. je jedna z bytoviek, ktoré sa realizovali v parčíkoch
a tento pozemok nebol celkom vhodný na výstavbu bytových domov. Je za odpredaj obyvateľom
bytovky, pretože môže poslúžiť výhradne na parkovanie obyvateľom bytovky.
Mgr. Greschner – doplnil, že pokiaľ je tam voľná parkovacia kapacita, využívajú ju aj
obyvatelia okolitých bytových domov. Do budúcna nevylučuje aj možnosť, že by sa pozemok
odpredal, skôr by však počkal na zavedenie parkovacieho systému a uvidí sa ako sa situácia
vyvinie. Ak sa situácia upraví, nebol by tam problém.
Ing. Lekýr predniesol poslanecký návrh, aby bol bod č. 13 písm. f vypustený z rokovania
dnešného MsZ, z dôvodu doriešenia pripravovaného parkovacieho systému v meste Bojnice.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.
- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, žiadateľ MV SR, Centrum podpory Trenčín,
Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
p. prednosta - žiadateľ predložil ponuku na odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta
v lokalite Tehelná ul. v rozsahu: LV č. 3928, parc. reg. E: 1043/2 v celkovej výmere 718 m²
(zast. plocha a nádvorie), výmera na odkúpenie cca 300 m². Žiadateľ má vo vlastníctve priľahlý
pozemok CKN parc. č. 1054 v k. ú. Bojnice, a teda sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom žiadosti majetkového vysporiadania je plánovaná rekonštrukcia archívu z EU
fondov, o ktorú ma žiadateľ záujem. Pri neschválení návrhu nebude možné rekonštrukciu
uskutočniť, nakoľko pri čerpaní z fondov, musia byť pozemky vysporiadané.
V mesiaci 5/2018 bol pre žiadateľa schválený odpredaj vo výmere 7 m², ktorá je nedostatočná
pre vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a okapových chodníkov, ktoré sú
podmienkou čerpania fondov.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
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- Vydanie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, správe Slovenského pozemkového
fondu mestu Bojnice - vyhlásenie k užívaniu pozemkov
p. prednosta – mesto Bojnice požiadalo SPF ako správcu majetku SR o vydanie pozemkov pod
verejnoprospešnými stavbami - miestnymi komunikáciami. Ide o tieto pozemky:
C-KN:
parc. č. 3182/15 - trvalý trávny porast vo výmere 2 171 m2,
parc. č. 3182/16 - ostatná plocha vo výmere 210 m2,
parc. č. 3182/19 - ostatná plocha vo výmere 718 m2
parc.č. 8/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 245 m2,
E-KN:
parc. č. 1273/12 - vodná plocha vo výmere 305 m2 tento pozemok ponúkol SPF mestu na
odkúpenie v cene 10,90€/m2
parc. č. 1242 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 141 m2,
parc. č. 1201/1 - ovocný sad, výmera 7 529 m2
Uvedená žiadosť bola zaslaná na SPF 16.8.20017, pred uvedeným dátumom bola zaslaná
žiadosť na vydanie majetku aj na pozemok parc. č. 2962 a o vydanie časti pozemku parc. č.
2958/7, všetky v k. ú. Bojnice. Na uvedené žiadosti mesto dostalo odpoveď 12.3.2018 s uvedením
potrebných dokladov, ktoré sú potrebné na SPF predložiť.
Pre potrebu zabezpečenia individuálnej výstavby v ktorejkoľvek lokalite mesta je potrebné, aby
sa prístup dial po pozemkoch, ktoré majú na LV zapísanú poznámku 22 - miestna, účelová,
lesná komunikácia. Navrhujú MsZ, aby niektoré vyššie zmienené pozemky, ktoré plnia funkciu
účelovej komunikácie a zabezpečujú prístup do novobudovaných lokalít v meste a dlhodobo a
historicky plnia túto funkciu, vyhlásilo za účelové komunikácie.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

- Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena, žiadateľ AZ REAL PD, s. r. o., Nová
470/4, 971 01 Prievidza
p. prednosta – spol. v zastúpení investora Čajka Bojnice a. s., predložila návrh na zriadenie
budúceho vec. bremena z dôvodu uloženia kanalizačnej prípojky, ktoré sa týka pozemku vo
vlastníctve mesta Bojnice v k. ú. Bojnice v lokalite Zámok a okolie.
Ing. Lekýr – trikrát to bolo na rokovaní stavebnej komisie. Bývalý mestský architekt vnímal
uvedenú lokalitu veľmi citlivo. Je za to, aby sa v najväčšej možnej miere zachoval prírodný
charakter danej lokality. Tým, že nie je presne definované čo bude v danej lokalite vybudované,
nie je známy ani rozsah nutnosti odkanalizovania. Odporúčajú netrasovať hlavnú kanalizáciu
cez námestie, ale sú za alternatívu odkanalizovania do vlastnej kanalizácie, ktorá by bola
uložená do Cintorínskej
paralelne s novou kanalizáciou v prípade odkanalizovania. Nie sú teraz ešte v takom stave, aby
vedeli kanalizáciu správne posúdiť.
- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, žiadateľ Martin Kotrík, Kúpeľná 13, 972 01 Bojnice
p. prednosta – p. Kotrík predložil návrh na odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta
Bojnice v k. ú. Bojnice v lokalite Kúpeľná na LV č. 1, parc. reg. C: 2551/2 vo výmere 10293
m² (zast. plocha a nádvorie) odkúpenie spolu vo výmere cca 140 m².
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Pozemok sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a rodinným domom. Žiadateľ sa
o pozemok stará, nakoľko ide o priľahlú nehnuteľnosť k jeho rodinnému domu. Zámerom
odkúpenia je zachovať zelený pás, ktorý oddeľuje jeho rodinný dom od cesty, a tak zamedziť
zmene využitia. Žiadateľ sa zaväzuje schváliť vecné bremeno pre správcov inžinierskych sieti.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, žiadateľ Ing. Jozef Kulich a Helena Kulichová,
Kúpeľná 35, 972 01 Bojnice
p. prednosta - žiadatelia predložili návrh na odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta
Bojnice v k. ú. Bojnice v lokalite Kúpeľná v nasledovnom rozsahu: LV č. 1, parc. reg. C: 2551/2
vo výmere 10293 m² (zast. plocha a nádvorie) - odkúpenie spolu vo výmere cca 130 m².
Pozemok sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a rodinným domom. Žiadatelia sa
o pozemok starajú, nakoľko ide o priľahlú nehnuteľnosť k rodinnému domu vo vlastníctve
žiadateľov. Zámerom odkúpenia je zachovať zelený pás, ktorý oddeľuje ich rodinný dom od
cesty, a tak zamedziť zmene využitia. Žiadatelia sa zaväzujú schváliť vecné bremeno pre
správcov inžinierskych sieti.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Rôzne:
- Návrh na nomináciu zástupcov mesta Bojnice do orgánov oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Materiál vypracoval a predniesol vedúci správneho odd. MsÚ Bojnice – Ing. Pavel Herda.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
Mgr. Pipíšková prečítala správu volebnej komisie o výsledku vykonania volieb.

- Žiadosť o navýšenie členského príspevku do oblastnej organizácie cestovného ruchu
Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Materiál vypracoval a predniesol vedúci správneho odd. MsÚ Bojnice – Ing. Pavel Herda.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Vystúpenie občanov
p. Šovčíková (M. Rázusa 26) – predniesla pripomienky k obsahu mesačníka Bojnické zvesti.
Keď hovorila s občanmi, tvrdili, že ich úroveň upadá. Páči a jej, keď sa píše o činnosti MŠ,
o majsterovi sveta v šachu, články Erika Kližana z histórie, mohlo by tam byť viac informácií
zo ZŠ (súťaže, úspechy ...).
Nepáči sa jej opakovanie toho, čo sa už uskutočnilo – napr. kultúrne podujatia, reklamy na celú
stranu, čo sa udialo v ZUŠ (treba uvádzať len najdôležitejšie info), neuvádzajú sa už jubilanti.
Bol schválený zákon, že mesto má čistiť všetky chodníky, mohlo to tam byť uvedené. Mohli byť
zároveň občania touto cestou požiadaní o pomoc pri čistení chodníkov alebo sa im mohlo v BZ
poďakovať.
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Mohli by sa uvádzať informácie o činnosti komisií, čo sa podarilo, čo nie, čo sa podarilo
občanom, čo zažili.... . Sama písala články za Klub histórie Bojníc. P. riaditeľka jej povedala
že pokiaľ si nájde nejakého sponzora, tak sa článok uverejní. Posledný článok ju stál 200 eur.
Požaduje odpoveď na otázku, či sa tým budú kompetentní zaoberať alebo nie.
Druhá pripomienka sa týkala TIK-u, ktorá v meste už neexistuje a bolo by vhodné to dať do
poriadku. Pochválila bezbariérový výstup z parkoviska.
p. Hatvanyi – kancelária TIK-u bola v prenájme u rodiny Tvarohových. Mesto má záujem TIK
prevádzkovať cez KCB.
Činnosť komisií – komisie boli vytvorené, sú prítomní predsedovia aj členovia komisií,
a požiadal členku komisie kultúry, aby si pripomienky zapísala. Poďakoval tým občanom, ktorí
si odhŕňali sneh pri dome. V rozpočte nie je ani toľko financií, aby to mesto všetko zvládlo. Čo
sa týka BZ každý má nejaké pripomienky niekomu sa obsah páči, niekomu nie, musia sa držať
v intenciách zákona. Čo sa týka komisií, každý jeden predseda môže napísať a uverejniť článok
do BZ.
p. Zábojník – sa spýtal na parkovanie pred poštou, kde je vymedzená na parkovanie 1 hodina.
Osobne vie, že tam vozidlá parkujú celý deň.
Stále sa hovorí o revitalizácii ciest v Dubnici. Dal na zváženie aj zokruhovanie komunikácii
„od gaštanov ku vodárni a Ul. 1. mája“, čím by sa pomohlo obyvateľom na oboch stranách.
Tretia pripomienka sa týka pani, ktorá píše články do BZ. Je to neúctivé, aby si hľadala
sponzora keď chce články uverejniť. Možno píše o dôležitejších a zaujímavejších veciach, ako
sa uvádzajú v BZ.
p. Hatvanyi – je potrebné zrekonštruovať Komenského ulicu, ale poslanci si musia určiť
prioritu, pretože každý poslanec má záujem o rekonštrukciu inej ulice.
Parkovanie pri pošte treba riešiť citlivo, v minulosti uvažovali aj nad parkovacími kotúčmi.
Dnes bol vymenovaný nový náčelník, a riešenie parkovania pri pošte bude jedna z úloh, ktorú
bude riešiť. Nakoľko je tam kamerový systém, tak aspoň vieme, kto tam parkuje.
p. Očenášová (Sadová 4) – prišla sa sťažovať, že v časti Suchý jarok pod zámienkou, že tam
investor stavia cestu sa už rok vyváža stavebný odpad. Dňa 30. 7. 2019 napísala e-mail p.
primátorovi, zástupcovi primátora aj MsP. Sťažovala sa, že tam parkuje asfaltový stroj, ktorý
asfaltoval cestu do Kanianky Keď volala na MsP, tak jej povedal policajt, že tam nejde, že mu
končí šichta. Boli tam teraz privezené tri obrovské kamene, takže keď príde vozidlo so zbíjačkou,
už nebude volať MsP, ale štátnu políciu. Celý rok sa tam niečo vyváža.
Mali námietky voči výstavbe 4 podlažnej budovy, pretože nemajú vodu a teraz je na Bojnickej
ceste veľký billboard s ponukou bytoviek v uvedenej lokalite.
p. Hatvanyi – na jeseň sa to riešilo aj so životným prostredím. Priamo sa tým zaoberala Ing.
Tihanyiová. Z dôvodu jej neprítomnosti sa nevedia k tomu vyjadriť.
p. prednosta – bolo to postúpené na okresný úrad, musí ale preveriť, čo s tým spravil okresný
úrad.
p. Turcel (Prievidzská 23) – opakovane vystúpil ohľadom exekučného príkazu a zrážky z účtu
za nezaplatenú daň a zároveň poukázal na problém so susedom p. Uhliarikom, kvôli ktorému
vraj dochádza k poškodzovaniu jeho rodinného domu.
p. Svitok - pýtal sa, čo plánuje ďalej mesto s CVČ a či sa plánujú nejaké zmeny v rámci detských
táborov. Kolujú totiž fámy, že tábory sa konať nebudú a hrozí, že prídu deti aj o krúžky.
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p. Hatvanyi – bol schválený rozpočet na rok 2019 a je záujem riešiť zefektívnenie činnosti
v CVČ. Finančné prostriedky boli schválené a poslanci sa tým budú zaoberať na najbližšom
zasadnutí VO.
p. Hanzel – tábory sa určite rušiť nebudú a je záujem robiť nielen denné, ale aj týždenné tábory.
Mgr. Greschner - preto bol navýšený rozpočet jednotlivým klubom, nakoľko je snaha zachovať
všetky pohybové krúžky v CVČ. Pani riaditeľka bola inštruovaná tom zmysle, že je potrebné
hľadať človeka so vzdelaním, ktorý bude realizovať krúžky, ktoré nebudú vedieť zabezpečiť
športové oddiely. Rozpočet CVČ bude upravený podľa toho, koľko bude skutočne
odpracovaných hodín v CVČ a koľko detí bude v jednotlivých krúžkoch. Nie je možné si dovoliť,
že v niektorých krúžkoch je evidovaných 30 detí, ale skutočne tam chodí 5 detí. Bude
vyhodnotené to, ktoré krúžky sú navštevované dostatočným počtom detí a následne podľa toho
budú preplatené hodiny.
p. Herchel (Záhradná 3)– predniesol viacero pripomienok:
- parkovanie pred poštou je stále problém, rovnako ako parkovanie pri cintoríne,
- roky platí za odvoz prázdnej nádoby na TKO, spomína to už minimálne 5 rokov. Určite je
v meste množstvo takých ľudí, ktorí tiež nádobu nenaplnia,
- keď prechádza Hurbanovým námestím, musí sa uhýbať autám v pešej zóne. Na Slovensku sú
zelené a modré zóny, kde nesmie vojsť nikto. Stačí sa ísť pozrieť do Prievidze, koľko vozidiel
vojde do pešej zóny,
- zimná údržba pri ZPS-DD bola urobená tak, že všetok sneh bol nahádzaný pri plote,
- hneď pri vstupe na námestie sa po okrajoch vozovky sa nachádzajú kopy špinavého snehu,
- poukázal na sochu Žnice a jej pridlhé reštaurovanie,
- chodníky medzi Prievidzou a Bojnicami sú rozbité a preplátané,
- v tomto roku zrejme nebudú chodníky vyhovovať norme ako bolo povedané zo strany MsP
a môže sa na nich parkovať. Stačí sa ísť pozrieť pri CVČ, na odbočku do Zlatej uličky, na cestu
k zdravotnému stredisku.
- poukázal aj na fin. prostriedky vložené do objektu Pivár, ktoré sa síce dali do prieskumov, ale
nič sa viac nespravilo.
- v závere sa spýtal, akým spôsobom sa bude v tomto roku vážiť stavebný odpad.
Ing. Hnáth – je zákonný poplatok za odvoz odpadu a poplatky sa určujú podľa zákona.
Žetónový spôsob zberu nie je možný. Počas LTS sa musí vyvážať komunálny odpad každý
týždeň, v zimnom období je možné raz za dva týždne. Čo sa týka stavebného odpadu, zo zákona
je možné množstvo odpadu určovať odhadom.
Čo sa týka sochy Žnice, tá je zrekonštruovaná, uložená na TS a rieši sa, kde bude umiestnená.
p. Hatvanyi - parkovanie v meste – uskutočnili sa dve verejné stretnutia s občanmi na ktorých
bolo povedaných veľa názorov. Je navrhnutý určitý systém a uvidí sa, ako sa parkovanie
dorieši. Parkovanie na chodníkoch – pripomienky sa zadajú už novému náčelníkovi MsP a bude
sa to riešiť.
p. Herchel – poukázal aj na chodník pred Hotelom pod zámkom, kde pravidelne parkujú vozidlá
a matky s kočíkmi musia chodiť po ceste. Dokonca parkujúce vozidlá zasahujú priamo do cesty.
p. Hatvanyi – čo sa týka vstupu do pešej zóny, jedna strana námestia je prístupná len cez
rezidenčné karty, vydané obyvateľom žijúcim na námestí a tým, ktorí poskytujú ubytovanie.
Celá ľavá strana námestia je pripravená tak, aby bola pešia zóna aj na druhej strane námestia,
a tým pádom by sa celé námestie odklonilo od dopravy. Aj túto problematiku je potrebné veľmi
citlivo riešiť spoločne s podnikateľmi.
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Ing. Lekýr – k soche Žnice doplnil, že na stavebnej komisii predkladali nejaké návrhy, kde by
socha mohla byť umiestnená. Jedným z návrhov bolo jej umiestnenie pri prameni liečivej vody
na Cintorínskej ulici, kde by sa vytvorilo malé námestie v rámci zeleného pásu, zrevitalizoval
by sa prameň a umiestnili by sa tam lavičky. Boli rôzne návrhy, napr. umiestnenie pri KCB
alebo v inej zóne. Návrh od p. Svitka na umiestnenie pri prameni bol veľmi pekný.
Čo sa týka parkovania, situácia je iná ako pred 10 rokmi, áut pribúda a je pripravený návrh,
ktorý už bol prekonzultovaný a bude potrebné sa tým čo najskôr zaoberať. Aj noví poslanci sú
tomu naklonení.
p. Hatvanyi – parkovanie treba riešiť veľmi citlivo, pretože sa dotkne hlavne Bojničanov.
Zonácia by sa nemala robiť len v niektorých častiach, ale v celom meste.
Ing. Lekýr - nikde to nie je tak, aby bolo celé mesto pokryté, väčšinou sú riešené centrálne
zóny. Je zbytočné niekde na Tehelnej ul. riešiť parkovací systém, keď tam žiaden turista
nepríde. Aj v Prievidzi sa platí v centrálnej zóne a nie mimo centra. Osobne nesúhlasí s tým,
aby sa riešilo celé mesto.
p. Zábojník – takmer 4 roky sa preberajú detské ihriská a vraj by už mali byť na to nejaké
financie. Stále nevie v akom je to stave a či by sa už nevedel stanoviť termín, kedy to bude
zrealizované.
p. Hatvanyi – v rozpočte je vyčlenená časť financií aj na detské ihrisko v Dubnici. Bol tam
problém s cirkvou, nakoľko časť plochy vlastní cirkev a je potrebné ešte podpísať nejakú
zmluvu.
Mgr. Pipíšková - doplnila, že nie je tam len problém s cirkvou, ale územím prechádza hlavný
prívod vody a z toho dôvodu je potrebné doriešiť aj rozmiestnenie hracích prvkov. Je to v štádiu,
že v tomto roku by to mohlo byť.
PaedDr. Cipov – viackrát vystupoval ohľadom Kúpeľnej ulice, ktorá mala byť riešená
klasickým projektom s chodníkmi a osvetlením, ale nakoľko doteraz nie je ešte ani nové územné
rozhodnutie, požiadal, aby sa mesto a stavebná komisia začali týmto zaoberať. Bolo povedané,
že sa bude táto ulica riešiť, keď bude dostavaná a už teraz je územie zastavané takmer na 90
%. Bol by rád, keby bol pozvaný na najbližšie zasadnutie stavebnej komisie, kde by si tieto veci
prebrali. Noví obyvatelia by vraj aj finančne prispeli, len aby sa hlavná cesta od kúpeľov dole
aspoň po vykrývač dala do stavu prejazdného pre vozidlá. Teraz sa to dá ťažko opraviť, ale
aspoň na jar by sa mohlo niečo opraviť.
Ing. Lekýr - o uvedenej ulici sa hovorí už dlhšie. Boli prisľúbené peniaze na inžiniering (2 000
€), ale osobne nevie, čo sa v tejto veci zatiaľ spravilo. Súhlasí aby Dr. Cipov prišiel na
zasadnutie komisie a bolo by zároveň vhodné, aby tajomník komisie p. Píš povedal, čo je nové
v danej veci. Pravidelne sa ho na to pýta aj p. Čuka.
PaedDr. Cipov – spýtal sa aj na stavebný úrad. Je veľmi ťažko stavať v Bojniciach pretože
vybavovanie podaní dlho trvá. Je toho názoru, že by bolo lepšie mať stavebný úrad v Bojniciach
a pracovníčky by stíhali oveľa viac. Teraz je výpadok dvoch odborných pracovníčok a Ing.
Hurtová musí všetko sama vybavovať, čo spôsobuje predlžovanie lehôt.
Bolo by dobré sa stretnúť na úrovni stavebnej komisie, stavebného úradu aj stavebníkov, aby
si prešli aj túto problematiku.
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Zároveň prítomných pozval na stretnutie o. z. Naše Bojnice a pripomenul, že 14. 2. o 17.00 h
sa na MsÚ vo veľkej zasadačke uskutoční stretnutie k vyhodnoteniu dotazníka, ktorý bol
posielaný občanom.
Mgr. Greschner – k stavebnému úradu doplnil, že už dlhodobejšie upozorňujú mesto, že by
bolo vhodné, keby bol stavebný úrad samostatný len pre mesto Bojnice. Majú záujem stavebný
úrad presťahovať do Bojníc, aby bol prístupnejší pre občanov a aj lehoty by boli kratšie.
p. Hatvanyi – na MsR aj VO informoval, že do konca februára by sa malo rozhodnúť, ako ďalej
so stavebným úradom. Určite je záujem, aby odbornú činnosť vykonávali dvaja odborní
referenti.
Ing. Medera (Svätoplukov 28) – dnes je vysielanie MsZ online a je možné ho sledovať na
internete, čo považuje za veľmi dobrý krok. Na oficiálnej stránke mesta túto informáciu ale
našiel, a preto sa spýtal, ako boli o tom občania informovaní.
p. Reindlová – dodala, že oznam posielala p. prednostovi a požiadal ho, aby informácia bola
uverejnená na stránke mesta, čo sa aj stalo.
Ing. Kováčová Píšová – potvrdila, že informácia je uvedená na stránke mesta, mala však
pripomienku k modernizovaniu stánky mesta.
Ing. Medera – takéto informácie, treba zverejňovať ako highlighty, aby si to hneď návštevníci
stránky všimli.
Ing. Herda – stránka mesta musí spĺňať určité štandardy a informácia je na stránke uvedená
ako druhý najvýznamnejší oznam. Nie je možné si urobiť stránku ako majú napr. obchodné
spoločnosti, pretože musí spĺňať určité štandardy. Podľa toho je aj stránka nastavená a aj
uverejňované oznamy musia mať určitú štruktúru.
Ing. Lekýr – pokiaľ si niekto nestihne pozrieť online vysielanie, môže si vysielanie nájsť
v archíve.
p. Reindlová – nakoľko prenos zabezpečuje RTV Prievidza, je to len skúšobné vysielanie. Je
dobré robiť reklamu, ale nerada by propagovala veci, ktoré sú zatiaľ len skúšobnom režime.
OD februára by už malo byť vysielané každé zasadnutie MsZ online.
Ing. Medera – v rámci informovania občanov sa na stránke mesta uvádza program zasadnutia
MsZ. Chýbajú mu tam však konkrétnejšie informácie k jednotlivým bodom programu, a preto
odporučil, aby k bodom programu boli pripojené aj materiály, o ktorých sa bude rokovať.
Ing. Herda – nie vždy je možné všetky informácie zverejňovať. Základné veci sa dajú pripnúť,
napr. ako materiály vytvorené v rámci úradu a rozpočet je vždy zverejnený. Za dodržania
nejakých zákonných pravidiel je možné všetko. Prerokováva sa množstvo materiálov a je
potrebné si povedať čo a ako sa môže zverejňovať. Častokrát sa do žiadostí uvádzajú aj osobné
údaje, a preto bude potrebné si všetko prejsť, aby sa niektoré údaje nezverejnili. Samotné
prechádzanie materiálov je práca na niekoľko hodín pre zamestnanca, ktorý sa tak nebude
venovať svojej vlastnej práci.
Ing. Kutaš – informoval ohľadom povinného zverejňovania, čo všetko sa zverejniť musí a
spôsob zverejnenia nie je definovaný. Druhá vec je ochrana osobných údajov. Zákon hovorí
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o narábaní s majetkom, ale nie o úmysle s narábaním majetku. Veľa informácií sa dá zverejniť,
ale len v obmedzenom kontexte.
Ing. Herda – nepovedal, že nie je možné pripojiť k programu materiály, ale nie za cenu
zverejniť všetko a porušiť niekoho práva. Len vyselektovanie údajov trvá dlhšie. Kľudne ho
môže Ing. Medera navštíviť a môžu si to spolu prejsť.
p. Plánková (Kúpeľná ulica) – na uvedenej ulici býva už pol roka. Keď kupovali dom, nevedeli,
že ide o súkromnú lokalitu. Spýtala sa, že keby túto oblasť ponúkli ako súkromníci mestu, či by
to mesto prevzalo. Sú občanmi Bojníc, platia mestu dane, ale nerozumie, prečo by si mali všetko
platiť samostatne. Týka sa to už aj spomínaných 200 metrov cesty. Keby to raz mesto prevzalo,
aká je šanca, že by sa tam raz vybudovala kanalizácia a neboli tam žumpy. Ide o záujem
všetkých obyvateľov žijúcich v uvedenej lokalite.
p. Hatvanyi – odporučil, aby prišli na zasadnutie stavebnej komisie a tam to budú riešiť.
Ing. Lekýr – do interpelácií poslancov má dnes jeden príspevok ohľadom toho čo sa deje.
Existujú developeri, ktorí keď pripravujú nejakú zónu, tak spravia cestu, ver. Osvetlenie,
kanalizáciu a prípojky a až následne územie rozparcelujú a hotovú cestu odovzdajú za euro
mestu. Na druhej strane sú developeri ktorí to tak neurobia. Oni nemôžu za to, že boli vydané
stavebné povolenia, keď nebola doriešená infraštruktúra. Síce obyvatelia platia dane, možno5é
eur ročne, ale za tieto peniaze sa cesta postaviť nedá. Kúpili si síce draho pozemok, ale nebola
k pozemku doriešená infraštruktúra.
p. Plánková – cesta je vyasfaltovaná, ale je potrené spraviť časť, ktorá je rozbitá s dierami
a nerozumie. Nevie prečo by si mali platiť aj osvetlenie súkromne.
Ing. Lekýr – môže prísť na komisiu a môžu to začať riešiť. Najlepšie by bolo cestu vybudovať
a odovzdať mestu do správy a rovnako spraviť aj s infraštruktúrou a odovzdať ostatným
správcom sietí.
PaedDr. Cipov – cesta je vybudovaná, asfaltová, je tam osvetlenie, ale kanalizácia sa tam
nedala. Problémom je mestská komunikácia od kúpeľov smerom nadol. Už 4 roky hovorí o tej
ceste a bol by rad, keby sa tým už mesto konečne zaoberalo.
Mgr. Greschner – cesta tam bola aj keď nie v najlepšej kvalite. Developer keď začal staviť,
tak cestu ešte viac rozbil. Preto sa spýtal, či developeri nejako prispeli k tomu, aby sa cesta
spravila.
PaedDr. Cipov – cesta je teraz lepšia ako pred 4 rokmi, dávali tam výfrezky, ale nie je možné
ju lepiť donekonečna. Mesto malo cestu riešiť pred 4 rokmi, ale prišlo sa na to, že tam bol zlý
projekt a kanalizácia ktorá tam bola naplánovaná, tam už bola. Rád by sa stretol na komisii,
a za účasti Ing. Tihanyiovej, kde by si to prešli. Nie je to však problém len spomínanej cesty. Je
potrebné spracovať nejakú koncepciu rozvoja bývania a cestnej infraštruktúry a rekonštrukcie
ulíc treba dať do nejakého sledu, aby aj občania vedeli, kedy sa ich ulica bude opravovať.
p. Chandoga (Lúčky) – bola vyhlásená súťaž na prenájom mestského majetku - penzión
v Palffyho uličke. Nové MsZ bolo takého názoru, že nebude rešpektovať súťaž a bolo povedané,
že mesto si bude penzión prevádzkovať samé. Preto sa spýtal, na základe akých výpočtov prišli
k takémuto záveru.
p. Hatvanyi – je záujem TIK prevádzkovať cez KCB.
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Ing. Lekýr – výpočty sa robili na základe údajov prevádzkovateľov z minulosti a ročná tržba
vychádza cca 40 tisíc eur.
p. Chandoga – jeho prepočty vyšli inak a bol prekvapený z toho, či ľudia, ktorí to schválili
vedia, že je tam potrebné investovať do zariadenia minimálne 15 tisíc eur. Keď si vypočítal
obsadenosť penziónu, nevyšlo mu to viac ako 33 tisíc eur. Po odpočítaní nákladov na 2 ľudí,
ktorí sa budú starať o prevádzku, neostane ani 10 tisíc eur. Je to takmer to isté, ako dať penzión
do prenájmu.
p. Hanzel – spýtal sa, či si to chcel zobrať preto, aby na tom zarobil. Aj mesto na tom dokáže
zarobiť.
p. Chandoga – je presvedčený o tom, že ako podnikateľ bude mať väčšiu snahu na prevádzke
zarobiť, ako by malo mesto.
p. Hanzel - aj mesto vie zarobiť tak, ako podnikateľ a zarobí viac ako by dostalo z prenájmu.
Na konci roka sa môžu k tomu stretnúť a prebrať to.
p. Chandoga – podľa neho mala byť súťaž dotiahnutá do konca. Rád by vedel, čo sa stane za
rok, keď zistia, že sú v strate, či bude vyhlásená nejaká nová súťaž. Pokiaľ by bola súťaž
vyhlásená, bolo by vhodné osloviť tých, ktorí už súťaž vyhrali, aby sa im to ponúklo do nájmu.
Keď už raz bola vyhlásená súťaž, mala by sa dotiahnuť do konca a nemala by sa ukončiť.
Ing. Kutaš – štandardne bežne si mesto vyhradzuje právo nerozhodnúť alebo súťaž zrušiť. Súťaž
je ukončená tým, že pokiaľ sa mesto nerozhodne, že si vyberie jedného potenciálneho záujemcu
tak súťaž zruší. Tým pádom je celé konanie ukončené. V tomto prípade on považuje súťaž za
ukončenú.
Ing. Kmeť – nakoľko je potrebné riešiť územný plán, dovolil si na dnešné zasadnutie pozvať
Ing. arch. Múranicu, ktorý je odborníkom v oblasti kúpeľných miest.
Ing. arch. Múranica – prítomných v stručnosti oboznámil so svojou činnosťou. Keď bude mať
mesto solídny územný plán, mnohé problémy sa vyriešia. Podotkol, že sa tu nečerpajú účelové
eurofondy na verejnoprospešné stavby, z ministerstva dopravy sú možné dotácie špeciálne len
na refundáciu územných plánov, kedy je možné získať až 75 % financií z dotácie.
Ing. Lekýr – poďakoval že prišiel, ale boli by radi, keby prišiel na stavebnú komisiu, na ktorú
ho zároveň pozval. Dnes nie je priestor sa tým detailne zaoberať.

Interpelácie poslancov
Ing. Lekýr – dnes zaznela sťažnosť ohľadom vývozu stavebnej sute. Vedia o tom, že bol zámer
postaviť viacpodlažné bytové domy v zóne, kde to územný plán neumožňuje, a preto to v komisii
zamietli. Preto sa teraz spýtal, kto vydal stavebné povolenie, keď to ako komisia neodsúhlasili.
Členovia komisie mu teraz telefonujú, aký má zmysel sa k tomu vyjadrovať, keď ich rozhodnutie
bolo odignorované. V súčasnosti sa už začalo stavať.
p. prednosta - zrejme stavebný úrad vydal povolenie.
Ing. Lekýr – v danej lokalite bola plánovaná IBV a nie apartmánový dom. Spýtal sa na
nefunkčnú parkovaciu rampu.
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Ing. Hnáth – firmu, ktorá rampu dodala neustále ohlasuje, prisľúbili, že zajtra, najneskôr v
pondelok to bude opravené. Servisnú zmluvu nemajú. Najskôr bola pokazená karta, keď ju
konečne dodali bola chybná a potom sa zas pokazil monitor.
Mgr. Greschner – už upozorňovali na to, že pokiaľ je platobná stanica poruchová, treba
zakúpiť takú stanúcu, ako je na parkovisku pod Régiou. Táto by sa zdemontovala a odložila by
sa ako náhradná. Nerozumie, na čo čakajú TS, keď s každým výpadkom im utekajú peniaze.
Ing Lekýr – v mesiaci december predniesol interpeláciu týkajúcu sa drobného stavebného
odpadu. Preto sa spýtal, či už jeho požiadavku spracovali (požiadavka sa týkala informácie, či
suma, ktorú zaplatili občania a suma, ktorú TS zaplatia za vývoz je podobná alebo odlišná).
Ing. Hnáth – zatiaľ to nemajú spracované, pripravia to do budúceho zasadnutia.
p. Hatvanyi – dohodli sa s Ing, Hnáthom, že príde na zasadnutie komisie VPaŽP a vysvetlí
jednotlivé veci.
Mgr. Greschner – minulý rok Ing. Hnáth zabezpečoval realizačný projekt rekonštrukcie
strojovne plážového kúpaliska a na jeseň požadoval nejaký harmonogram etapizácie prác ako
bude rekonštrukcia prebiehať. Na najbližšie zasadnutie MsZ požaduje predložiť materiál
týkajúci sa etapizácie týchto prác.
V rozpočte je vyčlenených 100 tisíc eur na plážové kúpalisko a nakoľko je areál v správe TS
a je spracovaný realizačný projekt na vybudovanie bežeckého oválu, rád by vedel, v akom je
to štádiu.
p. prednosta – pripravuje sa vydanie územného rozhodnutia a mali sa tam ešte vypiľovať
stromy. P. Šimončičová sa do konania zapojila a celé sa to natiahlo a muselo sa čakať.
Ing. Lekýr – keď sa riešilo parkovisko pod Régou, robila sa aj rampa pre imobilných. Je
potrebné ešte do nadchádzajúcej LTS rozobrať meter chodníka a vybudovať plošinku, aby
tadiaľ mohli mamičky s kočíky plynulo prechádzať. Nemalo by to byť finančne náročné a TS by
to mali byť schopné zrealizovať z vlastných zdrojov.
p. prednosta – TS to majú zverené do správy a môžu vyčísliť náklady, koľko by ich to stálo.
Ing. Hnáth – už sa tým zaoberali, ale k samotnej realizácii ešte nedošlo.
Ing. Lekýr – požiadal, aby to dozoroval p. prednosta.
Mgr. Greschner- požiadal p. prednostu do ďalšieho MsZ o informáciu k územnému konaniu.
Ing. Štanga – čo sa týka separovania odpadu, stojiská TS na separovaný odpad nespĺňajú
podmienky zákona, nakoľko mesto je povinné separovať ešte minimálne dva druhy odpadu, a to
tetrapaky a kovy. Nakoľko TS tak nespĺňajú zákon, ktorý je už dlhšie platný, apeloval na TS,
aby v čo najkratšom čase prehodnotili možnosť rozšírenia stojísk a doplnili ich ešte o dva
kontajnery.
Mgr. Kielarová – na základe viacerých pripomienok občanov sa spýtala, kedy plánujú TS
prečasovať verejné svetlenie na sídlisku Lúčky a v bočných uliciach, pretože doteraz
prestavené nebolo a o 18.00 h večer je ešte tma a ráno keď je už svetlo, tak lampy ešte svietia.
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Ing. Hnáth – ver. osvetlenie je nastavené na všetkých rozvádzačoch rovnako, a to od 17.00 h
večer do 7.00 h rannej. Vyskytla sa však porucha na hlavnom rozvádzači, ktorá je už odstránená
a všetky lampy ver. osvetlenia by už mali svietiť rovnako.
p. prednosta – na záver informoval, že s Mgr. Pipíškovou sa dohodli na stretnutí k RTV
Prievidza na deň 6. 2. o 16.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ Bojnice.

Záver: 18.03 h
Nakoľko už prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky a návrhy, p. zástupca primátora
sa všetkým poďakoval za účasť a ukončil dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Bojniciach.
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Ciráková

____________________________________
PhDr. František TÁM
primátor mesta Bojnice
zastúpený p. Jozefom Hatvanyim

Overovatelia zápisnice:

_________________________________
Mgr. Daniel PALACKA
prednosta MsÚ Bojnice

___________________________________
Darina PRAČKOVÁ
___________________________________
Ing. Antónia KOVÁČOVÁ PÍŠOVÁ
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PRIJATÉ UZNESENIA
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konané dňa 31. januára 2019
UZNESENIE č. 1/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 31. januára 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 2/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Márie Pipíškovej, aby z programu dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach boli vypustené z bodu „13. Predaj a prenájom nehnuteľností„ písm,
f, m, n a z bodu „14. Rôzne“ písm. c;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Márie Pipíškovej, aby z programu dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach boli vypustené z bodu „13. Predaj a prenájom nehnuteľností„ písm,
f, m, n a z bodu „14. Rôzne“ písm. c.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 3/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Mgr. Mária Pipíšková
člen: Mgr. Martina Kielarová
člen: Mgr. Maroš Greschner
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
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UZNESENIE č. 4/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 31. januára 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 5/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh pani Mgr. Márie Pipíškovej, aby na dnešnom rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach poslanci mestského zastupiteľstva o všetkých bodoch rokovania
hlasovali verejne.
B/ schvaľuje
poslanecký návrh pani Mgr. Márie Pipíškovej, aby na dnešnom rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach poslanci mestského zastupiteľstva o všetkých bodoch rokovania
hlasovali verejne.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 6/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
volebnú komisiu v tomto zložení:

predseda: Mg. Mária Pipíšková
člen: Mgr. Martina Kielarová
člen: Mgr. Maroš Greschner

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 7/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh primátora mesta Bojnice na vymenovanie Mgr. Bc. Miroslava Nagya do funkcie
náčelníka Mestskej polície v Bojniciach na základe výberového konania zo dňa 21.06.2018;
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B/ vymenúva
v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov
Mgr. Bc. Miroslava Nagya do funkcie náčelníka Mestskej polície v Bojniciach s účinnosťou od
01.02.2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 8//2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na poverenie Mgr. Márie Pipíškovej zvolávaním a vedením mestského zastupiteľstva
v zmysle zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 Zb. v platnom znení;
B/ poveruje
poslankyňu Mgr. Máriu Pipíškovú zvolávaním a vedením mestského zastupiteľstva v zmysle
§ 12 odsek 2/ prvá veta, odsek 3/ tretia veta, odsek 5/ tretia veta a odsek 6/tretia veta, zákona
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 9/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 31.01. 2019;
B/ vypúšťa zo sledovania
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č.: 245/2018,
C/ ponecháva v sledovaní
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č.: 178/2015, 56/2016, 155/2016, 272/2016,
316/2016, 349/2016, 375/2016, 114/2017, 117/2017, 118/2017, 175/2017, 183/2017, 267/2017,
268/2017, 41/2018, 42/2018, 259/2018 a 319/2018.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3
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UZNESENIE č. 10/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m. na rok 2019;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Rozpočet Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m. na rok 2019 takto:
Náklady
381 585 €
Príspevok
242 000 €
Vlastné výnosy
139 585 €
Výnosy spolu
381 585 €
Rozdiel
0 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 11/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Rozpočet Technických služieb, p. o. m., Bojnice na roky 2019, 2020 a 2021;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Rozpočet Technických služieb, p. o. m., Bojnice, na rok 2019 takto:
Bežný rozpočet:
Výnosy 501 350 €
z toho príspevok na prevádzku z rozpočtu mesta 260 000 €.
Náklady 737 130 €
Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy 110 000 €
Kapitálové výdavky 110 000 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3
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UZNESENIE č. 12/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na roky 2019 – 2021 vrátane zmien
č. 1 - 17;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Rozpočet Základnej školy s materskou školou Bojnice na roky 2019 - 2021 vrátane zmien č. 1
- 17 takto:
Základná škola:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:

804.805 €
804.805 €
0€
0€

Materská škola Pribinova:
Bežné príjmy:
255.100 €
Bežné výdavky:
255.100 €
Kapitálové príjmy:
0€
Kapitálové výdavky:
0€
Školský klub detí:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:

56.050 €
56.050 €

Zariadenie školského stravovania – školská jedáleň:
Bežné príjmy:
235.750 €
Bežné výdavky:
235.750 €
Kapitálové príjmy:
0€
Kapitálové výdavky:
0€
ZŠ s MŠ spolu:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:

1.351.705 €
1.351.705 €
0€
0 €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3
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UZNESENIE č. 13/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice na roky 2019 - 2021;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Rozpočet Základnej umeleckej školy Bojnice na roky 2019 – 2021 takto:
Bežné príjmy:
876.000 €
Bežné výdavky:
876.000 €
Kapitálové príjmy:
8.000 €
Kapitálové výdavky:
8.000 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 14/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Centra voľného času JUNIOR Bojnice na roky 2019 - 2021;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Rozpočet Centra voľného času JUNIOR Bojnice na roky 2019 – 2021 takto:
Bežné príjmy:
116.600 €
Bežné výdavky:
116.600 €
Kapitálové príjmy:
8.000 €
Kapitálové výdavky:
8.000 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 15/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice na roky 2019 - 2021 so
zmenami č. 1 a 2;
25

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Rozpočet Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice na rok 2018 takto:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

571.440 €
571.440 €
7.900 €
7.900 €

Celkom príjmy
Celkom výdavky

579.340 €
579.340 €.

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 16/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Antónie Kováčovej Píšovej, aby sa v položke 610 – Mzdy platy a ostatné
osobné vyrovnania znížil rozpočet mesta Bojnice na rok 2019 zo sumy 325 tisíc € na 300
tisíc €;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Antónie Kováčovej Píšovej, aby sa v položke 610 – Mzdy platy a ostatné
osobné vyrovnania znížil rozpočet mesta Bojnice na rok 2019 zo sumy 325 tisíc € na 300
tisíc €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:2
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 17/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh programového rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019 vrátane tvorby a použitia fondov
vrátane zmien č. 1 až 82;
B/ berie na vedomie
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 a 2021;
C/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
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D/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Bojnice
na roky 2019 – 2021;
E/ schvaľuje
Programový rozpočet mesta Bojnice na rok 2019 vrátane tvorby a použitia fondov a vrátane
zmien č. 1 až 82 takto:
EUR
Kapitálové príjmy:
Kapitálový výdavky:
Bilancia kapitálového rozpočtu:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Bilancia bežného rozpočtu:
Finančné operácie príjmové:
Finančné operácie výdavkové:
Bilancia finančných operácií:

-

4 070 626
5 714 851
1 644 225
5 344 410
5 302 745
41 665
1 789 300
145 140
1 644 160

F/ schvaľuje
Bežné výdavky rozpočtu mesta Bojnice rozpísané na úrovní kategórií: 610, 620, 630, 640 a 650;
G/ schvaľuje
Nerovnomerné čerpanie rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019 na poskytnutie transferov
príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mesta;
H/ schvaľuje
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 11odsekom 4 písmenom b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kompetenciu primátora mesta vykonávať
zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2019 do výšky 3.000 € mesačne rozpočtovými
opatreniami, ktorými sú:
1. V zmysle § 14 odseku 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky;
2. V zmysle § 14 odseku 2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie
a viazanie príjmov;
3. V zmysle § 14 odseku 2 písmena c) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie
a viazanie výdavkov;
4. V zmysle § 14 odseku 2 písmena d) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie
a viazanie finančných operácií.
Určený mesačný limit na vykonávanie rozpočtových opatrení sa nevzťahuje na príjem
a použitie finančných prostriedkov získaných mestom Bojnice formou účelovo určených
grantov, ktoré sú rozpočtované v kategóriách 310 Tuzemské bežné granty a transfery a 320
Tuzemské kapitálové granty a transfery.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

27

UZNESENIE č. 18/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na tvorbu Fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov mesta Bojnice v priebehu
rozpočtového roka 2019 v celkovej sume 16.544,38 €;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
tvorbu Fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov mesta Bojnice v priebehu
rozpočtového roka 2019 v celkovej sume 16.544,38 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 19/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Michala Lekýra, PhD., aby bol z návrhu VZN o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta Bojnice z článku 4 vypustený bod č. 2;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Michala Lekýra, PhD., aby bol z návrhu VZN o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta Bojnice z článku 4 vypustený bod č. 2.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 20/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice vrátane zmien č. 1 až 11;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
VZN mesta Bojnice č. VZN-1-2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice
v predloženom znení vrátane zmien č. 1 až 11.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
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Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 21/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu – Vyúčtovanie finančného príspevku mesta Bojnice na rok 2018 za aktivity
realizované OOCR RHNB podľa schváleného plánu aktivít;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 22/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Zámer prenajať plochy parkovísk na obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 pre praktický výcvik
autoškôl ako opakovaný nájom podľa čl. 6, bod 2 VZN č. 3-2015;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
prenájom plôch parkovísk na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 pre praktický výcvik
autoškôl ako opakovaný nájom podl'a čl. 6, bod 2 VZN c. 3-2015 za týchto podmienok:
Zmluvné strany:
Ako prenajímatel': Technické služby, príspevková organizácia mesta, Rybníčky 6, Bojnice
Ako nájomcovia (v prípade, ak na základe zámeru zverejneného podl'a § 9a zak.c.138/1991
Zb. prejavia záujem):
1. Autoškola Milan Ľahký ml., T. Vansovej 43, Prievidza, IČO: 337 86 216
2. Autoškola Benkovič Vladimír, Okružná 18, Handlová. IČO: 226 11 967
3. Autoškola Turbo, Ing. Ivan Grolmus, Fándlyho 21/4, Prievidza, IČO: 40183505
4. Autoškola Pavol Píš, Na Karasiny 250/63, Prievidza, IČO: 43 766 838
5. Autoškola HAL, Ing. Jan Hanzel, Nová 7, Prievidza, IČO: 33 613 303
6. Autoškola EKO UNIVERS, PaedDr. František Králik, Športová 27, Prievidza,
IČO: 31051723
7. Autoškola AKVA, Ing. Katarína Vatajová, Športová 27, Prievidza, IČO: 41054555
8. AUTO-MOTOŠKOLA Mišák, Pravenec 271, IČO: 34637451
9. Autoškola Ľuboš Matiaško, Malá Čausa 115, IČO: 40650499
Predmet zmluvy: prenájom plôch na autobusovom parkovisku pod Régiou
29

Doba nájmu: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Cena nájmu: 1.500,- EUR vrátane DPH za rok na jednu vyznačenú plochu pre praktický
výcvik a jednu autoškolu na rok 2019;
Účel nájmu: praktický výcvik vozidiel autoškôl
Podmienky nájmu: Prenajímateľ písomne upozorní nájomcov minimálne 10 dní pred konaním
akcie v meste, aby nájomcovia uvoľnili prenajatú plochu parkovísk pre potreby návštevníkov
mesta na požadovanú dobu prenajímateľa.
Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 187/2018 zo dňa 28. augusta 2018.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 23/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť Silvie Kučerovej o uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa na
objekt Autocamping Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 24/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom nehnuteľností v areáli Autocampingu, súpisné čísla 1435 na parcele č. 3000, 119 na
parc. č. 2999, 120 na parc. č. 3004, 121 na parc. č. 3005, 122 na parc. č. 3006, 123 na parc. č.
3014, 124 na parc. č. 3015, 125 na parc. č. 3016 a ostatných budov bez súpisných čísel v k. ú.
Bojnice a k.ú. Opatovce nad Nitrou pre: Silviu Kučerovú, Bojnická cesta 57/6, 972 17
Kanianka, IČO: 33 655 740 na dobu určitú 1 rok, za účelom prevádzkovania Autocampingu v
zmysle VZN č. 3/2015 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice a v zmysle § 9a odst.9 písmeno
c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z
dôvodu dlhodobého užívania majetku mesta, zhodnotenia majetku mesta z vlastných zdrojov,
kvalitnej starostlivosti o majetok, bezproblémového prevádzkovania a chodu zariadenia,
opravovania technických porúch a závad z vlastných zdrojov.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
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Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 25/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na zmenu podmienok nájomnej zmluvy v nebytových priestoroch v Dome služieb na
Sládkovičovej ulici 210/50 v Bojniciach, žiadateľ CBA Slovakia, a. s., ul. Dukelských hrdinov
č. 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 26/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu podmienok: doba nájmu na dobu určitú 5 rokov od 1.1.2019 do 31.12.2023 s možnosťou
opcie na ďalšie 5 ročné obdobie a zníženie nájmu na sumu 340,00 € mesačne pre CBA Slovakia,
a.s., ul. Dukelských hrdinov č. 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 v nebytových priestoroch
v Dome služieb postavenom na pozemku parcela č. 2073 v k. ú. Bojnice, na Sládkovičovej ulici
súpisné číslo 210, z dôvodu zákonného zvýšenia prevádzkových nákladov.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 27/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na zmenu podmienok nájomnej zmluvy v nebytových priestoroch v budove Pivár na
Hurbanovom námestí 29 v Bojniciach, žiadateľ CBA Slovakia, a. s., ul. Dukelských hrdinov č.
2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
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Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 28/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu podmienok: doba nájmu na dobu určitú 5 rokov od 1.1.2019 do 31.12.2023 s možnosťou
opcie na ďalšie 5 ročné obdobie a zníženie nájmu na sumu 2.856,00 € ročne pre CBA Slovakia,
a.s., ul. Dukelských hrdinov č. 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 v nebytových priestoroch
v budove Pivár postavenom na pozemku parcela č. 2112 v k. ú. Bojnice, na Hurbanovom
námestí, súpisné číslo 29, z dôvodu zákonného zvýšenia prevádzkových nákladov.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 29/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera, aby prednosta MsÚ Bojnice zabezpečil stanovisko
Okresnej prokuratúry Prievidza k podnetu na preskúmanie zákonnosti uznesenia MsZ č.
120/2018;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera, aby prednosta MsÚ Bojnice zabezpečil stanovisko
Okresnej prokuratúry Prievidza k podnetu na preskúmanie zákonnosti uznesenia MsZ č.
120/2018
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 30/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, v zmysle § 9a odst. 1 písm. a) a odst. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v zmysle predloženého návrhu;
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B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 31/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
predloženie Nájomnej zmluvy č. 401 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, predkladateľ
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a. s., Prievidzská 53, 972 01 Bojnice; IČO:
31 639 216;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 32/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy v predloženom znení na pozemky:
parc. č. E-KN 1393, orná pôda vo výmere 313 m2, zapísaný na LV č. 3928,
parc.č. C-KN 3411/5, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 184 m2, zapísaný na LV 1,
parc. č. C-KN 3411/6, orná pôda vo výmere 206 m2, zapísaný na LV 1,
parc. č. C-KN 3411/13, orná pôda vo výmere 6 420 m2, zapísaný na LV 1,
parc. č. C-KN 3411/14, orná pôda vo výmere 5 064 m2, zapísaný na LV 1,
parc. č. C-KN 3411/15, orná pôda vo výmere 3 169 m2, zapísaný na LV 1,
parc. č. C-KN 3411/16, orná pôda vo výmere 2 964 m2, zapísaný na LV 1,
parc. č. E-KN 1631, orná pôda vo výmere 2 162 m2, zapísaný na LV 3928,
parc. č. E-KN 1841, orná pôda vo výmere 9 803 m2, v podiele 1/3 zapísaný na LV 2971,
parc. č. E-KN 1844, orná pôda vo výmere 1 212 m2, v podiele 1/3, zapísaný na LV 2971,
všetky v k. ú. Bojnice, s nájomcom
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s., IČO: 31 639 216, so sídlom Prievidzská
53, 972 01 Bojnice, na dobu neurčitú vo výške ročného nájmu 24,8954 €/ha, t. j. 60,13 €/rok.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
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UZNESENIE č. 33/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Michala Lekýra, PhD., aby bol bod č. 13 písm. f vypustený z rokovania
dnešného MsZ, z dôvodu doriešenia pripravovaného parkovacieho systému v meste Bojnice;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Michala Lekýra, PhD., aby bol bod č. 13 písm. f vypustený z rokovania
dnešného MsZ, z dôvodu doriešenia pripravovaného parkovacieho systému v meste Bojnice.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 34/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, žiadateľ MV SR Centrum podpory Trenčín, Jilemnického
1, 911 42 Trenčín;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 35/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
budúci odpredaj časti pozemku parc. č. 9-1043/2, zastavané plochy a nádvoria , celý vo výmere
718 m2, odkupovaná časť v predpokladanej výmere cca 300 m2, pre Ministerstvo vnútra SR,
Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, IČO: 00151866, v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) a § 9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu vlastníctva susediacich nehnuteľností.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
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UZNESENIE č. 36/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informáciu o možnosti usporiadania vlastníckych vzťahov k niektorým pozemkom pod
miestnymi komunikáciami;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 37/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
usporiadanie vlastníctva k pozemkom parc. č. C-KN 3182/16, ostatná plocha vo výmere 210
m2, C-KN 3182/19 - ostatná plocha vo výmere 718 m2 a C-KN 3182/15, trvalý trávny porast
vo výmere 2 171 m2, všetky v k. ú. Bojnice vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe
Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa nachádzajú pod verejnoprospešnou stavbou komunikáciou, historicky nazývanou "stará furmanská cesta".
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 38/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena, žiadateľ AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470/4,
971 01 Prievidza;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3
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UZNESENIE č. 39/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zriadenie budúceho odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena s účinkami in rem,
ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena - mesta Bojnice, strpieť na
pozemkoch
parc. č. E-KN
19/2 , ostatná plocha, vo výmere 191 m2,
374/1, ostatná plocha vo výmere 1 692 m2,
19/4, ostatná plocha vo výmere 2 m2,
20/1, vodná plocha vo výmere 148 m2,
373, ostatná plocha vo výmere 169 m2 ,
parc. č. C-KN
2461, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 46 m2
2310/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 192 m2
2289/17, ostatná plocha vo výmere 59 m2
1706/13, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 821 m2, všetky v k. ú. Bojnice,
v jeho vlastníctve, právo vybudovania stavby Kanalizačnej prípojky ČAJKA BOJNICE pre
oprávneného z budúceho vecného bremena, spoločnosť Kúpele Bojnice, a. s., 972 01
Bojnice, IČO 31 638 694, po realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 40/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, žiadateľ Martin Kotrík, Kúpeľná 13, 972 01 Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 41/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
budúci odpredaj časti vo výmere cca 130 m2 z pozemku parc. č. 2551/2, zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 10 293 m2 , v k. ú. Bojnice, pre žiadateľa Martina Kotríka, Kúpeľná 13,
972 01 Bojnice.
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Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 42/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, žiadateľ Ing. Jozef Kulich a Helena Kulichová, Kúpeľná
35, 972 01 Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

UZNESENIE č. 43/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
budúci odpredaj časti vo výmere cca 130 m2 z pozemku parc. č. 2551/2, zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 10 293 m2 , v k. ú. Bojnice, pre žiadateľa Ing. Jozefa Kulicha a Helenu
Kulichovú, bytom Kúpeľná 35, 972 1 Bojnice.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:3

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 44/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o nominácii zástupcov mesta Bojnice do orgánov Oblastnej organizácie cestovného
ruchu – Región HORNÁ NITRA – BOJNICE;
B/ odvoláva
zástupcu mesta Bojnice, Ing. Emila Mederu, z predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného
ruchu – Región HORNÁ NITRA – BOJNICE;
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C/ odvoláva
zástupcu mesta Bojnice, Františka Schnierera, z dozornej rady Oblastnej organizácie
cestovného ruchu – Región HORNÁ NITRA – BOJNICE;
D/ schvaľuje
nomináciu do orgánov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA –
BOJNICE, za mesto Bojnice takto:
1) člen predstavenstva: Mgr. Maroš Greschner
2) člen dozornej rady: Jaroslav Hanzel
E/ žiada
primátora mesta, aby predložil nominácie zástupcov mesta Bojnice do orgánov Oblastnej
organizácie cestovného ruchu – Región HORNÁ NITRA – BOJNICE na najbližšie rokovanie
valného zhromaždenia organizácie.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 45/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť Oblastnej organizácie cestovného ruchu – Región HORNÁ NITRA – BOJNICE o
navýšenie členského príspevku.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 46/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
navýšenie ročného členského príspevku mesta Bojnice do Oblastnej organizácie cestovného
ruchu – Región HORNÁ NITRA – BOJNICE na sumu 4.500,- EUR
B/ žiada
primátora mesta o zapracovanie navýšenia ročného príspevku mesta Bojnice do najbližšej
úpravy rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
38

Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 31. januára 2019

Meno a priezvisko
Mgr. Jozef BARBORKA
Mgr.Maroš GRESCHNER
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Mgr.Martina KIELAROVÁ
Ing. A. KOVÁČOVÁ PÍŠOVÁ

Ing. Michal LEKÝR, PhD.
Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ
Darina PRAČKOVÁ
Mgr. Zlatica SEDLÁKOVÁ

Ing. Marián ŠTANGA
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 31. januára 2019

Meno a priezvisko
Mgr. Jozef BARBORKA
Mgr.Maroš GRESCHNER
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Mgr.Martina KIELAROVÁ
Ing. A. KOVÁČOVÁ PÍŠOVÁ

Ing. Michal LEKÝR, PhD.
Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ
Darina PRAČKOVÁ
Mgr. Zlatica SEDLÁKOVÁ

Ing. Marián ŠTANGA
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„P“ – proti
„Z“ – zdržal sa
„O“ – ospravedlnený
„N“ – nehlasoval
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 31. januára 2019

Meno a priezvisko
Mgr. Jozef BARBORKA
Mgr.Maroš GRESCHNER
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Mgr.Martina KIELAROVÁ
Ing. A. KOVÁČOVÁ PÍŠOVÁ

Ing. Michal LEKÝR, PhD.
Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ
Darina PRAČKOVÁ
Mgr. Zlatica SEDLÁKOVÁ

Ing. Marián ŠTANGA
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 31. januára 2019

Meno a priezvisko
Mgr. Jozef BARBORKA
Mgr.Maroš GRESCHNER
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Mgr.Martina KIELAROVÁ
Ing. A. KOVÁČOVÁ PÍŠOVÁ

Ing. Michal LEKÝR, PhD.
Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ
Darina PRAČKOVÁ
Mgr. Zlatica SEDLÁKOVÁ

Ing. Marián ŠTANGA

Hlasovanie:
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UZNESENÍ
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„A“ – za
„P“ – proti
„Z“ – zdržal sa
„O“ – ospravedlnený
„N“ – nehlasoval
40

