ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 28. februára 2019

__________________________________________________________
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
OSPRAVEDLNENÍ: Mgr. Maroš Greschner (prišiel 10:08h)
Ing. Michal Lekýr, PhD. (odišiel 13:00h)
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, MBA
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. primátor skonštatoval, že na zasadnutí MsZ je momentálne prítomných 9 poslancov, čím
je rokovanie MsZ uznášaniaschopné. Zároveň predniesol návrh programu v nasledovnom
znení:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Správa o činnosti MsR ku dňu 28. 2. 2019
Voľba tajomníka komisie finančnej, podnikateľskej a obchodu
Správa o plnení uznesení ku dňu 28. 2. 2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov za rok 2018:
a) mesto Bojnice
b) Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m.
c) Technické služby, p. o. m., Bojnice
8. Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Klub Melenčiarov, o. z., Dubnická 17,
972 01 Bojnice
9. Žiadosť o odňatie majetku zo správy ZŠsMŠ podľa VZN 3/2015
10. Žiadosť Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
11. Žiadosti o dotácie na rok 2019 – občianske združenia, športové kluby
12. Návrh plánu aktivít na rok 2019 – Príprava kultúrnych a spoločenských podujatí
a sprievodných aktivít organizovaných OOCR Región HORNÁ NITRA – BOJNICE
v spolupráci s KC Bojnice
13. Predaj a prenájom nehnuteľností:
a) Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy, žiadateľ Parte, s. r. o., Hviezdoslavova 9, 971 01
Prievidza
b) Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50
v Bojniciach o celkovej rozlohe 18,25 m2
c) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľ
TEDDY gastro, s. r. o., Okrajová 965/14, 972 01 Bojnice
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d) Návrh na zverenie majetku mesta Bojnice do správy Technických služieb, p. o. m.
Bojnice, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice
e) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy, žiadateľ DSB, s. r. o., Sládkovičova 1437/38,
972 01 Bojnice
f) Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu rekonštrukcie NN siete, Stredoslovenská
distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
g) Žiadosť o budúci odpredaj pozemku, žiadateľ AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470, 971 01
Prievidza
h) Žiadosť o budúci odpredaj časti pozemku, žiadateľ Soňa Uhlířová, Lúčky 28/5, 972 01
Bojnice
i) Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu zahustenia TS, Stredoslovenská
distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
j) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenájme stĺpov verejného osvetlenia v meste Bojnice,
žiadateľ VEGO MARKETING, s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
k) Žiadosť o ponechanie informačného označenia na oplotení areálu, žiadateľ HiProTec,
s. r. o., pre prevádzku Penzión Družba, Rekreačná 1478, 972 01 Bojnice
l) Žiadosť o ponechanie reklamnej tabule, žiadateľ DIONA, spol. s r. o., Jánošíkova
1301/24, 972 01 Bojnice
14. Rôzne
a) Informatívna správa k zabezpečeniu výmeny technologického zariadenia v
strojovni a ostatných častí súvisiacich s úpravou a ohrevom vody na plážovom
kúpalisku
15. Záver
Vystúpenie občanov: 16.00 – 17.00 hod.
Interpelácie poslancov: od 17.00 hod. (po vystúpení občanov mesta)
Mgr. Pipíšková - predniesla poslanecký návrh na doplnenie bodu Rôzne nasledovne:
b) Informatívna správa k zabezpečeniu výmeny technologického zariadenia v
strojovni a ostatných častí súvisiacich s úpravou a ohrevom vody na plážovom
kúpalisku
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadateľ KOMA, s. r. o., Inžinierska ul. I.2785,
971 01 Prievidza, IČO: 316 153 68
d) Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., - návrh na odkúpenie obchodného
podielu a návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti
e) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke 3 ks stĺpov verejného osvetlenia
v meste Bojnice na Nemocničnej ulici, žiadateľ Lidl Slovenská republika, v. o.
s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.
Za členov návrhovej komisie pre spracovanie uznesení boli navrhnutí:
predseda – Darina Pračková
členovia – Ing. Michal Lekýr, PhD. a Mgr. Mária Pipíšková
Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Hatvanyi a Mgr. Zlatica Sedláková.
Sčítaním hlasov bol poverený Ing. Dušan Hnáth.
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Správa o činnosti MsR ku dňu 28. februára 2019
Správu vypracoval a predniesol z dôvodu neprítomnosti prednostu MsÚ Bojnice - Mgr.
Daniela Palacku, vedúci správneho oddelenia – Ing. Pavel Herda. Zo strany prítomných
poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Voľba tajomníka komisie finančnej, podnikateľskej a obchodu
Správu vypracoval a predniesol z dôvodu neprítomnosti prednostu MsÚ Bojnice - Mgr.
Daniela Palacku, vedúci správneho oddelenia – Ing. Pavel Herda.
Mgr. Pipíšková predniesla poslanecký návrh, aby sa o všetkých bodoch rokovania hlasovalo
verejne. Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.
Mgr. Greschner – prítomnosť Ing. Popelkovej na finančnej komisii je dôležitá a doteraz sa
spoliehali na jej odborné znalosti, je dôležité, aby sa na zasadnutiach nielen finančnej, ale aj
stavebnej komisie zúčastňovali vedúci oddelení (FO a RRaŽP), nakoľko je to dôležitá väzba
medzi poslancami a úradom. Napriek výmene tajomníkov v komisiách požadujú, aby sa vedúci
oddelení (FO a RRaŽP) pravidelne zúčastňovali na rokovaniach príslušných komisií.
Ing. Herda - je to zložitejšie z hľadiska pracovno-právnych vzťahov, zamestnanci sú vo vzťahu
s mestom a musí sa doriešiť mechanizmus či to bude práca nadčas .... . Bez dohody zamestnanca
a zamestnávateľa je to komplikované.
Mgr. Greschner – pokiaľ poslanci nemajú adekvátne informácie, tak sú komisie znefunkčnené
a nebudú zasadať. Je potrebné túto otázku riešiť, pretože je to servis pre poslancov.
Mgr. Barborka – v každom normálnom MsZ sa to vyrieši a určite sa to vyrieši aj tu, aby boli
spokojní poslanci, zamestnanci aj vedenia mesta. Pokiaľ je záujem robiť seriózne a mať
informácie, aby mohli byť informovaní aj občania mesta, všetci musia priložiť ruku k dielu
a forma odplaty za účasť na komisiách je len na vedení mesta.
Ing. Herda – celá problematika vznikla na základe vzťahov, nie peňazí.
Mgr. Greschner – prácu vedúcich si vážia, a preto aj v minulom období navrhli pre ne odmenu
vo výške 1 000 €, čo bolo dokonca prekročené. Ich práca je dostatočne ocenená na to, aby
spolupracovali s poslancami.
Mgr. Barborka – nemá nič proti Ing. Takácsovi, ktorý bol navrhnutý za tajomníka komisie, ale
podľa neho nebude vedieť relevantne odpovedať na ekonomické otázky a zdôvodniť niektoré
ekonomické vzťahy.
Mgr. Greschner – nakoľko Ing. Takács spadá pod oddelenie správy majetku mesta, spýtal sa
na spojitosť s financami mesta a jednotlivými ekonomickými operáciami.
p. Hatvanyi – dohodli sa, že pokiaľ budú prerokovávané nejaké závažné materiály ako napr.
rozpočet, tak Ing. Popelková bude prizvaná na zasadnutie komisie. Myslí si, že Ing. Takács je
vhodný kandidát na takúto funkciu.
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Správa o plnení uznesení ku dňu 28. 2. 2019
Správu vypracoval a predniesol hlavný kontrolór mesta – Ing. Ľubomír Kutaš. Zo strany
prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Správu vypracoval a predniesol hlavný kontrolór mesta – Ing. Ľubomír Kutaš. Zo strany
prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov za rok 2018:
- Mesto Bojnice
Správu prítomným predniesol vedúci správneho oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Pavel Herda.
Ing. Kováčová Píšová – v správe by bolo dobré uvádzať nielen sumy, ale aj výmery v m2, ktoré
tam nie sú uvedené.
Ing. Herda – je to informatívna správa, ktorá vychádza z verejne dostupných informácií,
prisľúbil, že nie je problém výmery do správy doplniť.

- Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m.
Správu vypracovala a prítomným predniesla riaditeľka KCB, p. o. m. – Ing. Emília
Belianska.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne
pripomienky.
- Technické služby, p. o. m., Bojnice
Správu vypracoval a prítomným predniesol riaditeľ TS, p. o. m. Bojnice – Ing. Dušan Hnáth.
Mgr. Barborka – spýtal sa na súdny spor, ktorý sa vedie ohľadom sociálnych zariadení nad
parkoviskom.
JUDr. Lukačovič – súdny spor je v štádiu, že mesto predložilo svoje statické posudky, ktoré
hovoria o znehodnotení priestoru. Žalobca na ne negatívne reagoval a poprel ich. P. Lehocký,
ktorý robil súdny znalecký posudok sa vyjadril k našim posudkom, vyjadrilo sa aj mesto a v
súčasnosti sa čaká na vytýčenie pojednávania. Ak by sa postupovalo podľa znaleckého posudku
súdom ustanoveného znalca p. Lehockého, tak sumu, ktorú od nás žalobca požaduje,
nedostane. Znalecký posudok je rádovo nižší od toho, čo požaduje žalobca zaplatiť.
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Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Klub Melenčiarov, o. z.,
Dubnická 17, 972 01 Bojnice
Materiál vypracovala a prítomným predniesla vedúca fin. oddelenia MsÚ Bojnice – Ing.
Beata Popelková. Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne
pripomienky.

Žiadosť o odňatie majetku zo správy ZŠsMŠ podľa VZN 3/2015
Materiál prítomným predniesol vedúci správneho oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Pavel
Herda. Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Žiadosť Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRABOJNICE
Materiál prítomným predniesol vedúci správneho oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Pavel
Herda. V minulom roku bol materiál predložený do rokovania MsZ, bolo schválené uznesenie,
ktoré ale primátor mesta nepodpísal. Nakoľko sa neuskutočnilo ďalšie zasadnutie MsZ, na
ktorom by sa materiál opakovane prerokoval, uznesenie stratilo platnosť. V zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách ver. správ, zákona o rozp. pravidlách územnej samosprávy ako aj
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, nie je možné spätne poskytnúť dotáciu na akciu,
ktorá sa uskutočnila v predchádzajúcom účtovnom roku. Odporúčanie oddelenia je, aby návrh
v predloženom znení nebol schválený.
Mgr. Pipíšková – sa spýtala, či má organizácia šancu získať nejaké peniaze na akciu v tomto
roku.
Ing. Herda – ak zorganizujú v priebehu tohto roka nejakú akciu, podajú si žiadosť, MsZ to
schváli, zaradí do rozpočtu a bude schválené financovanie cez OOCR, nie je s tým problém.
Nie je možné spätne refinancovať akciu, ktorá sa už uskutočnila.
Ing. Kutaš – navrhuje zobrať len na vedomie a žiadateľovi následne zaslať informáciu, že nie
je možné poskytnúť financie na akciu, ktorá sa konala v minulom roku.

Žiadosti o dotácie na rok 2019 – občianske združenia, športové kluby
Materiál prítomným predniesol vedúci správneho oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Pavel
Herda. Všetky žiadosti ktoré mesto dostalo tvoria prílohu materiálu.
Mgr. Sedláková – doplnila, že prišli ešte ďalšie žiadosti od o. z. Naše Bojnice, ktoré na základe
vyjadrenia Ing. Mederu už nie sú relevantné, nakoľko niektoré akcie boli uvedené duplicitne.
Ing. Popelková – pozerala si vývoj dotácií pre Bojnickú kapelu, ktorá postupne požadovala
sumy 500 €, 600 €, 900 € a v tomto roku požadujú 1500 €, nakoľko v meste organizujú „Festival
dychových hudieb“.
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Návrh plánu aktivít na rok 2019 – Príprava kultúrnych a spoločenských
podujatí a sprievodných aktivít organizovaných OOCR Región HORNÁ NITRA
– BOJNICE v spolupráci s KC Bojnice
Materiál prítomným predniesol vedúci správneho oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Pavel
Herda.
Mgr. Pipíšková – k materiálu bola na VO pomerne búrlivá diskusia. Ing. Medera bude pozvaný
na budúce zasadnutie VO, na ktorom si stanovia jasné finančné podmienky a následne sa
materiálom budú zaoberať na budúcom MsZ.

Predaj a prenájom nehnuteľností:
- Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy, žiadateľ Parte, s. r. o., Hviezdoslavova 9, 971 01
Prievidza
Ing. Herda – spol. Parte, s. r. o. Prievidza, požiadala o zmenu nájomnej zmluvy č. 1/2019
s účelom: správa cintorína mesta Bojnice a cintorínske a pohrebné služby pre obyvateľov, ktorá
bola uzatvorená dňa 4.12.2018 na dobu určitú 1 rok od 1.1.2019 do 31.12.2019 v Dome služieb
v Bojniciach o celkovej rozlohe 116,35 m2. Túto nájomnú zmluvu žiada zmeniť na dobu
neurčitú.
Mgr. Pipíšková – na VO sa dohodli, že konateľ spoločnosti p. Mičo bude zavolaný na budúci
VO, na ktorom sa dohodnú ako sa bude ďalej nakladať s uvedeným priestorom.
- Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50 v Bojniciach
o celkovej rozlohe 18,25 m2
Ing. Herda – mesto zverejnilo zámer prenajať nebytové priestory v Dome služieb na 1.
poschodí vľavo o celkovej rozlohe 18,25 m2. Na uvedený nebytový priestor bola doručená jedna
ponuka od doterajšieho nájomcu: Evgeny Shliakhov, Bojnice s ponúknutou cenou nájmu ročne
766,50 €, t. j. 63,875 € mesačne, t. j. 42,00 €/m2/rok. Účel využitia: masážne služby ako doteraz.
Požadovaná doba nájmu: na dobu neurčitú.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľ
TEDDY gastro, s. r. o., Okrajová 965/14, 972 01 Bojnice
Ing. Herda - od firmy TEDDY gastro, s. r. o. Bojnice bola doručená žiadosť o prenájom
nebytových priestorov v objekte Pivár o celkovej rozlohe 10 m2 (donedávna predajňa zmrzliny)
na dobu minimálne 3 roky, alebo do 10.01.2032. Žiadateľ o prenájom prevádzkuje vedľajšiu
Reštauráciu pod Klenbami a v uvedenom priestore by chcel prevádzkovať predaj rýchleho
občerstvenia.

6

Ing. Lekýr – navrhol, aby pristúpili k vypracovaniu realizačného projektu na Pivár, aby bol
pripravený pre prípad, že budú vyhlásené nové výzvy, do ktorých sa bude môcť mesto zapojiť.
- Návrh na zverenie majetku mesta Bojnice do správy Technických služieb, p. o. m. Bojnice,
Rybníčky 6, 972 01 Bojnice
Ing. Tihanyiová - mesto počas rokov 2017 - 2019 investovalo vlastné fin. prostriedky do
rekonštrukcie piatich miestnych komunikácií a obstaranie dvoch meračov rýchlosti vozidiel
na Dubnickej a na Prievidzskej ulici. Realizovala sa rekonštrukcia komunikácie Ul. Banícka,
Velvárska ulica, Štúrova ulica, Ulica M. Rázusa a Jánošíkova ulica. Pre účely zabezpečovania
údržby a opráv miestnych komunikácií v minulosti mesto vytvorilo svoju príspevkovú
organizáciu – Technické služby. Z tohto dôvodu sa investičný majetok mesta v oblasti cestnej
dopravy prenajíma a zveruje do správy Technickým službám, p. o. m. Bojnice.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy, žiadateľ DSB, s. r. o., Sládkovičova 1437/38, 972
01 Bojnice
Ing. Tihanyiová – spoločnosť predložila návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok vo
vlastníctve mesta v lokalite Na Chmeľnici v rozsahu: LV č. 1, parc. reg. C 3545/1 vo výmere
3452 m2 (trvalý trávnatý porast). Dôvodom uzatvorenia novej nájomnej zmluvy je zmena obch.
mena z Jazdecký klub a Hipocentrum, s. r. o. na DSB, s. r. o. od 27.4.2018. Žiadateľ svoju
žiadosť na uzatvorenie nájomnej zmluvy odôvodňuje ochranou územia ako biotopu
a pravidelnou údržbou. Pozemok sa z časti nachádza v ochrannom pásme pod VN a je močaristý
bez prístupovej komunikácie. Z hľadiska mesta je prístupný po pozemkoch súkromných
vlastníkov.
Mgr. Greschner - požiadavka bola ponúknuť odpredaj za cenu pozemkov pohybujúcich sa
v danej lokalite. Vraj je tam prístup len po súkromných pozemkoch. Preto sa spýtal, ako je
možné sa k pozemku dostať a ako to vlastne vzniklo, že mestský pozemok je takto neprístupný.
Ing. Tihanyiová – pozemok nikdy nebol priamym prepojením z komunikácie Kúpeľnej ulice,
vždy bol súčasťou nejakej väčšej plochy trávnatého porastu. Je to trvalý trávny porast
v extraviláne a tieto sa mestu nedávali. Nevie sa ani vyjadriť ako sa mesto k tomuto pozemku
z historického hľadiska dostalo.
Ing. Herda – keby malo mesto záujem o prístup, je možné to riešiť prostredníctvom súdu
zriadením vecného bremena.
Ing. Tihanyiová – prístup po súkromných pozemkoch je stále zabezpečený, pretože súkromné
pozemky nie sú doteraz ohradené. Ide o pozemok, ktorý niekedy tvoril hlavnú prechádzkovú
trasu pre hipocentrum.
Mgr. Greschner – rád by vedel, kedy sa budú zaoberať tým, aby to bolo právne zabezpečené,
aby sme sa vedeli na pozemok dostať, a to stanovením vec. bremena na právo prechodu a
prejazdu na svoj pozemok. Ak dôjde k ohradeniu súkromných pozemkov, tak nevie ako sa na
pozemok dostaneme.

7

Ing. Tihanyiová – nie je to jednoduché z hľadiska vymáhania. Najskôr si treba povedať, ako
sa s pozemkom naloží, či ho budeme chcieť pretransformovať v rámci územného plánu na
nejaký účel ak tam má byť trvalý prístup. Robí sa to k miestam, ktoré majú byť zastavané a majú
sa z nich stať stavebné pozemky. Pripravuje sa aktualizácia územného plánu a mohla by sa tam
zakresliť nejaká komunikácia. Tak bude právny podklad na to, aby sme od niekoho vymáhali
prístup po súkromnom pozemku. Poslanci by sa mali rozhodnúť ako chcú s pozemkom naložiť,
nakoľko majú na to právo.
Ing. Herda - je pripravené uznesenie, že v prípade neschválenie nájomného vzťahu je
pripravené ďalšie uznesenie, ktorým MsZ požiada MsÚ, aby vykonal kroky ktoré povedú
k budúcemu odpredaju... .
Mgr. Greschner – alternatív na nakladanie s pozemkom je viacero a má právo požiadať o to,
aby sa táto lokalita riešila, nech sa už poslanci rozhodnú akokoľvek. Mesto má zabezpečiť, aby
bol na pozemok zabezpečený prístup. Žiada, aby bol prístup zabezpečený, pretože môže nastať
situácia, že budú súkromné pozemky oplotené a mesto sa na pozemok nebude mať ako dostať.
JUDr. Lukačovič – k vecnému bremenu doplnil, že mesto by malo pri zriadení sťažené
podmienky, pretože tam nemá žiadnu stavbu. Táto alternatíva je dosť ťažko priechodná.
Ing. Herda – pripraví sa ďalší postup, ako prvé to bude rokovanie s vlastníkmi okolitých
pozemkov a pokiaľ nebudú chcieť rokovať, bude sa hľadať ďalšie riešenie.
Ing. Tihanyiová – pozemok sa stáva zaujímavý v tom prípade, ak je určený územným plánom
na výstavbu, čo v súčasnosti nie je.
Ing. Lekýr – spýtal sa, čo sa bude teraz diať, keď tam nebude nájom.
Ing. Tihanyiová – budú sa o pozemok starať TS tak, ako to bolo doteraz v spolupráci s PaedDr.
Cipovom, ktorý poskytol 2-3 ľudí a mesto poskytlo vozidlo, ktoré odviezlo ostrihané kríky a
stromy. Mesto sa spolupodieľalo vtedy, keď bolo potrebné opíliť dreviny pod stĺpmi.
Upozornila na to, že nakoľko pozemok nie je oplotený, bude mať charakter verejného
priestranstva.
Ing. Kováčová Píšová – sa spýtala, či by nebolo možné to dať pozemok do prenájmu na jeden
rok, pokiaľ nebude vypracovaný nový územný plán mesta.
Ing. Lekýr – navrhol prenájom aspoň na 2 roky a keby sa to podarilo zaradiť do územného
plánu, mohol by sa pozemok predať. Rok je podľa neho málo.
Mgr. Greschner – spýtal sa, či sa v minulosti nerokovalo o zámene pozemkov, nakoľko sú tam
aj ďalšie pozemky PaedDr. Cipova.
Ing. Herda – počas doby nájmu sa nerokovalo o ďalších alternatívach.
Ing. Tihanyiová – k pozemku doplnila, že spodné vrstvy sú sedimenty a akonáhle sa dvihne
hladina v rieke, tak sa dvihne hladina aj tam. Je to podmáčané a súvisí to s hlavným korytom
rieky Nitra.
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Ing. Herda – v okolí sú vystavané rekreačné objekty, vlastníci upovedomení o tom, o akú oblasť
sa jedná.
Mgr. Greschner – je tam požiadavka na vybudovanie komunikácie. Preto sa spýtal, či je mesto
povinné budovať komunikáciu v rekreačnej oblasti.
Ing. Herda – mesto buduje komunikácie na základe žiadosti obyvateľov v rámci územného
plánu. Pokiaľ si aj niekto požiada, neznamená to, že to musí mesto urobiť. Čiastočne sa v danej
lokalite hovorí o rekreačných stavbách ako aj objektoch na bývanie v rámci územného plánu.
Mgr. Greschner - odporúča nechať majetok v správe mesta, neprenajímať ho, aby sa s ním
dalo pracovať.
PaedDr. Cipov – informoval, že uvedený areál kedysi kupovali ako smetisko. Dokonca boli
povolenia z mesta, že sa tam môžu vyvážať smeti. Už vtedy tam bolo jazero ako pôvodné koryto
rieky Nitra. Keď ho vyčistili, požiadali mesto o spoluprácu, aby prenajalo ľavý breh jazera.
Jazero patrí spoločnosti, ako aj 60 % plochy okolo jazera a zvyšok patrí mestu, nakoľko je tam
vedenie VN. Spoločnosť v minulosti už viackrát požiadala členov stavebnej a fin. komisie, aby
sa s pozemkom oboznámili a išli sa tam pozrieť. Bol by rád, keby sa na miesto išli pozrieť aj
súčasní členovia komisií, aby videli, na aký účel sa dá pozemok vlastne využiť. Stavať sa tam
nedá, pretože voda tam kolíše takmer o jeden meter. Podarilo sa im dosiahnuť, že jazero je
zaradené do prvého ochranného pásma ochrany prírody, v ktorom žijú pôvodné druhy. Vznikol
tam ekosystém a jazero je udržiavané. Jazero by tam aj naďalej radi ponechali, ročne platili
mestu nájom cca 300 eur a radi by v tom aj naďalej pokračovali. Keby malo mesto záujem to
odpredať, radi by rokovali aj o odpredaji. Všetky cesty ktoré tam vznikli, tak budovali oni. Bol
by rád, keby sa spolupracovalo aj naďalej.
Ing. Lekýr – sa spýtal na metrový pozemok okolo celého jazera, za akým účelom sa to spravilo.
PaedDr. Cipov – kupovali pozemky okolo hlavne preto, ak by obyvatelia žijúci v okolí
nedodržiavali stanovené pravidlá, aby mohli jazero oplotiť.
Ing. Tihanyiová – spýtala sa na konanie okolo biotopu, pretože nemá informáciu o tom, že by
prebiehalo nejaké oficiálne konanie. V roku 2006 keď sa aktualizoval UPN, nebol tam
stanovený žiaden stupeň ochrany prírody. Teraz sa pripravuje aktualizácia UPN a pokiaľ oni
majú takéto rozhodnutie, ktoré sa nenachádza na MsÚ, požiadala o jeho doručenie.
PaedDr. Cipov – robilo sa to pred cca 15 rokmi, keď požiadali Štátnu ochranu prírody Nitra,
aby územie preskúmali a vydali potvrdenie, že je to zaradené v prvom ochrannom pásme.
V mape to nie je vedené ako biotop, ale trvalý trávny porast.
Výstavba ktorá v lokalite prebieha, nespadá do výstavby rodinných domov. Upozornil ešte na
to, že každý tretí rok tam prídu energetici a pod VN urobia úplný výrub drevín. Vtedy poskytuje
svojich ľudí na vypratanie a mesto poskytuje techniku.
Mgr. Greschner – z debaty vyplynulo, že prichádza do úvahy aj prípadný odpredaj a spýtal sa,
či by nestálo za zváženie urobiť výmenu pozemku v danej lokalite.
PaedDr. Cipov – pred cca 10 rokmi mesto dalo urobiť znalecký posudok na toto územie a vtedy
sa im zdala cena neadekvátne vysoká. Keby mesto uvažovalo o odpredaji, bolo by vhodné, aby
mesto dalo vypracovať nový znalecký posudok. Zároveň by bolo dobré, keby sa tam prišiel
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pozrieť niekto zo stavebnej aj finančnej komisie a zhodnotil by územie, akú ma kvalitu
a využiteľnosť a cena by mala zodpovedať štandardu, ktorý sa tam nachádza.
Ing. Lekýr – v novom územnom pláne by to malo byť zachované ako prírodné územie s jazerom.
PaedDr. Cipov - môže sa zatiaľ spraviť nájomná zmluva a pokiaľ by sa neskôr uvažovalo
o odpredaji, môžu sa k tomu vrátiť a nájomná zmluva sa potom ukončí. Pôvodná nájomná
zmluva už v súčasnosti nie je platná, v októbri minulého roka podávali novú žiadosť.
Mgr. Greschner predniesol poslanecký návrh, aby sa urobilo miestne šetrenie. Hlasovaním
poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.
Ing. Kutaš – po miestnom šetrení bude do rokovania pripravené prerokovanie buď nájmu,
predaja .... . Žiadateľovi bude stačiť ak dostane informáciu, že žiadosť zobrali na vedomie
a môže dostať výpis zo zápisnice k uvedenému bodu programu.

- Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu rekonštrukcie NN siete, Stredoslovenská
distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Ing. Tihanyiová – žiadateľ preložil návrh na zriadenie vec. bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Bojnice v lokalite ul. Bernolákova, Záhradná, Rybníčky a Kvetová, ktoré
spočíva v zložení zemného NN káblového vedenia. Spolu je rozsah vec. bremena vo výmere
26 m2, znaleckým posudkom 205/2018 bola ocenená na 48,92 €.
Dňa 12. 12. 2018 bola MsZ prerokovaná a uznesením 322/2018 schválená žiadosť o zriadenie
vec. bremena z dôvodu rekonštrukcie NN siete so zmenou jednorazovej odplaty na 500 €, s čím
žiadateľ nesúhlasil a odvolal sa na zmluvu o budúcom vecnom bremene, ktorá bola uzatvorená
21.5.2018.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o budúci odpredaj pozemku, žiadateľ AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470, 971 01
Prievidza
Ing. Tihanyiová – žiadateľ v zastúpení investora Kucka, s. r. o., predložil návrh na odkúpenie
pozemku vo vlastníctve mesta Bojnice v k. ú. Bojnice v lokalite Prievidzská cesta, spolu vo
výmere 298 m2. V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa jedná o prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ vlastní alebo má v prenájme priľahlé pozemky.
Nedôjde k žiadnemu kolíznemu stavu s budovanou cyklotrasou, rešpektuje sa vydané územné
rozhodnutie bude to pre majiteľa len ďalší zdroj návštevníkov. Ponecháva sa časť priestoru
zelenej plochy na vybudovanie chodníka.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o budúci odpredaj časti pozemku, žiadateľ Soňa Uhlířová, Lúčky 28/5, 972 01
Bojnice
Ing. Tihanyiová – žiadateľka predložila návrh na odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta
Bojnice v k. ú Bojnice, v lokalite Lúčky v rozsahu: LV č. 3928, parc. reg. E:730/6 vo výmere
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1964 m2 (ost. plocha) z toho záujem odkúpiť približne 220 m2 (presná výmera bude určená až
po vypracovaní GP). V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa jedná o prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko ide o vysporiadanie pozemku pod prevádzkou vo vlastníctve
žiadateľa.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu zahustenia TS, Stredoslovenská
distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Ing. Tihanyiová – žiadateľ preložil návrh na zriadenie vec. bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Bojnice v k. ú. Dubnica, lokalita ul. Dubnická, ktoré spočíva v práve uloženia
podzemného elektrického vedenia – parc. reg. E 278 vo výmere 410 m2 (ost. plocha) v rozsahu
o výmere 6 m2, spolu rozsah vec. bremena vo výmere 6 m2. Celková hodnota bola stanovená
znaleckým posudkom na 75,72 €.
Dňa 12. 12. 2018 bola MsZ prerokovaná a uznesením 323/2018 schválená žiadosť o zriadenie
vec. bremena z dôvodu zahustenia TS so zmenou jednorazovej odplaty na 500 €, s čím žiadateľ
nesúhlasil a odvolal sa na zmluvu o budúcom vecnom bremene, ktorá bola uzatvorená
29.11.2016.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenájme stĺpov verejného osvetlenia v meste Bojnice,
žiadateľ VEGO MARKETING, s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
Ing. Tihanyiová – bola doručená žiadosť spoločnosti VEGO MARKETING, s. r. o., Banská
Bystrica, predmetom ktorej je prenájom 6 ks stožiarov verejného osvetlenia pre účel
umiestnenia reklamy na predajňu LIDL v Bojniciach. Tabule majú mať rozmer 80x120 cm,
s logom LIDLa, so smerovou šípkou a vzdialenosťou. Predpokladané miesta osadenia:
Prievidzská ul., Nemocničná ul., Opatovská cesta, Sládkovičova ul., Hurbanovo námestie pri
Hoteli pod zámkom, Ulica Zámok a okolie. Predpokladaný termín otvorenia predajne je
4.4.2019. Zatiaľ sa rokuje len o budúcom nájme a na budúcom MsZ sa môže hlasovať o ostrom
nájme.
Mgr. Pipíšková – poslanci navrhujú, aby na námestí pri Hoteli pod zámkom a na Sládkovičovej
ulici neboli umiestnené informačné tabule.
Ing. Kováčová Píšová – sa spýtala na nájom tabúľ.
Ing. Tihanyiová – informovala, že spol. AD značenie zanikla a ostala firma Značenie SK. Jej
konateľ požiadal mesto o predĺženie nájmu a odvoláva sa na predchádzajúci nájom. MsZ to
však schválené nebolo. Vyzvali konateľa spoločnosti, aby si svoje zariadenia zložili, ale doteraz
tak nespravili. Bolo by vhodné, nakoľko nemáme zmluvné vzťahy na umiestnené informačné
a reklamné zariadenia, aby TS prešli mesto a pomaly demontovali zariadenia v meste, okrem
tých o ktorých sa teraz rokuje. Následne sa uvidí, kto všetko sa ozve a bude požadovať, aby sa s
ním uzatvoril nájomný vzťah.
Mgr. Greschner - možno by bolo vhodné zaslať opätovnú výzvu s uvedením konkrétneho
termínu a aj so sankciou, pokiaľ tabule nezložia, bude ich to stáť viac, keď im to mesto zloží.
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- Žiadosť o ponechanie informačného označenia na oplotení areálu, žiadateľ HiProTec, s.
r. o., pre prevádzku Penzión Družba, Rekreačná 1478, 972 01 Bojnice
Ing. Tihanyiová - na základe podnetu oddelenia SMM bola doručená žiadosť spoločnosti
HiProTec, s. r. o. pre prevádzku Penzión DRUŽBA, ktorou spoločnosť žiada o ponechanie
informačného označenia na oplotení areálu Mestskej polície Bojnice.
Plot je majetkom mesta, z toho dôvodu je potrebné, aby o nájme plochy rozhodovalo MsZ.
Spoločnosť požaduje ponechanie tabule o rozmeroch 60x40 cm, argumentuje tým, že tabuľa
pomáha orientovať sa návštevníkov mesta Bojnice, a tým napomáha rozvoju cestovného ruchu
v Bojniciach.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o ponechanie reklamnej tabule, žiadateľ DIONA, spol. s r. o., Jánošíkova 1301/24,
972 01 Bojnice
Ing. Tihanyiová - na základe podnetu oddelenia SMM bola doručená žiadosť spoločnosti
DIONA spol. s r. o., Bojnice, ktorou spoločnosť žiada o ponechanie reklamnej tabule na plote,
ktorý je postavený okolo pozemku pri MsP Bojnice.
Plot je nehnuteľný majetok mesta, z toho dôvodu je potrebné, aby o nájme plochy rozhodovalo
MsZ. Spoločnosť argumentuje tým, že hotel Kaskáda je v prestavbe do 11.2.2019 a následne je
plánované otvorenie od 1.3.2019. Výšku nájmu, dobu nájmu ani plochu reklamy žiadateľ
nenavrhuje.
K týmto tabuliam sa nikto nikdy nevyjadroval a nie sú k nim ani žiadne stanoviská.
Mgr. Greschner predniesol poslanecký návrh, aby na májové MsZ bolo spracované VZN
upravujúce podmienky umiestnenia reklamných a informačných zariadení v meste. Hlasovaním
poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.

Rôzne:
- Informatívna správa k zabezpečeniu výmeny technologického zariadenia v strojovni
a ostatných častí súvisiacich s úpravou a ohrevom vody na plážovom kúpalisku
Správu vypracoval a prítomným predniesol riaditeľ Technických služieb, p. o. m. Bojnice –
Ing. Dušan Hnáth. Bol by rád keby sa v tomto roku stihla rekonštrukcia strechy
a elektroinštalácie.
Mgr. Greschner – sa spýtal, či začnú robiť kroky, aby sa začalo s rekonštrukciou strechy.
Ing. Hnáth - musí osloviť firmy na určenie ceny predmetu verejného obstarávania.
Mgr. Greschner – na budúcom MsZ by privítal informáciu o tom, koho oslovili, v akom termíne
a akú dobu určili na vyjadrenie.
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- Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadateľ KOMA, s. r. o., Inžinierska ul. I.2785, 971 01
Prievidza, IČO: 316 153 68
Ing. Tihanyiová - dňa 31.7.2018 bola na úrad doručená žiadosť spol. KOMA, s. r. o.
o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. 1549/9 zast. plocha a nádvorie vo výmere 7 m2
v k. ú. Bojnice podľa GP č. 59/2018 vyhotoveného spol. GEOREAL Handlová dňa 9.7.2018.
Pozemok je umiestnený pod nakladacou rampou, ktorá súvisí s prevádzkou žiadateľa. Cena
pozemku bola podľa znaleckého posudku č. 266/2018 ocenená na 91,91 €, čo predstavuje 13,13
€/m2.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., - návrh na odkúpenie obchodného podielu a návrh
na zvýšenie základného imania spoločnosti
Ing. Popelková – dňa 14. 1. 2019 bola elektronickou poštou doručená žiadosť RTV Prievidza,
s. r. o. o prerokovanie návrhu na odkúpenie obchodného podielu alebo jeho časti v spoločnosti
od spoločníka Lehota pod Vtáčnikom a o prerokovanie návrhu na zvýšenie ZI spoločnosti RTV
Prievidza, s. r. o. o sumu 20 000 €, a to pomerne k výške obchodného podielu mesta Bojnice.
Ing. Kováčová Píšová – jedna časť je odkúpenie podielu od obce Lehota pod Vtáčnikom.
S pani riaditeľkou sa stretli a osobne nerozumie cene za odpredaj. Spoločnosť je dlhodobo
v strate, každoročne produkuje stratu vo výške 6 až 8 tisíc € Osobne nesúhlasí s odkúpením
podielu.
Druhá časť sa týka investovanie do nákupu techniky vo výške 20 tisíc eur. Preto by chcela
vedieť, čo to finančne prinesie spoločnosti. Spoločnosť je podľa Obchodného zákonníka
aktuálne v kríze, pretože má záporné vlastné imanie. Podľa jej názoru, suma 20 tisíc €
spoločnosti nestačí. Ak sa dnes schváli vklad do ZI, tak možno túto situáciu budeme riešiť o rok
alebo dva znovu. Očakáva predloženie nejakého fin. plánu, ako sa to prejaví v ozdravení
spoločnosti.
p. Reindlová – k predaju obch. podielu doplnila, že Leh. pod Vtáčnikom dlhodobo deklarovala
svoj záujem predať obch. podiel. Vlani ponúkli na valnom zhromaždení svoj podiel ostatných
spoločníkom. Do situácie v ktorej sa spoločnosť nachádza sa dostala aj preto, že niekoľko
rokov po sebe keď riešili úhradu vzniknutej straty, tak Lehota pod Vtáčnikom túto úhradu
neschválila a medzi spoločníkmi bola dohoda, že buď zaplatia všetci alebo nikto. Niekoľko
rokov upozorňovala na to, že tento stav nie je udržateľný.
Navýšenie ZI – potrebujú sa technologicky posunúť ďalej, aby mohli aj v inej forme vysielať
MsZ a mohli hľadať aj iné zákazky. S technickým vybavením a záväzkom voči zmluvným
partnerom ktoré majú, je veľmi ťažké zabojovať o nejaké nové zákazky. Sú nevyhnutné aj určité
ozdravné kroky. Predávajú svoje služby pod ich výrobné náklady. Veľmi ťažko sa robia
akékoľvek opatrenia, keď druhá strana neplní termíny, napr. od mesta doteraz nedostala
odpoveď na minutáž, ktorú by chcelo zazmluvniť. Pripravujú opatrenia, ktoré budú mať za
následok ďalšie personálne škrty, ale to je už to posledné, čo vedia z ich strany urobiť. Od roku
2010 robia za rovnakú cenu a jediné navýšenie bolo o 15 % ako vypočítaná miera inflácie.
Ing. Kováčová Píšová – očakáva predloženie podkladov, o ktorých sa bavili.
p. Reindlová – vlani predložila kompletnú analýzu, v ktorej predložila viacero variant. Vie
opakovane poslať materiály. Nestačí aby len ona predložila podklady, ale aj druhá strana.
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Všetko trvá strašne dlho a prerokovávajú sa teraz veci, ku ktorým sa mali spoločníci vyjadriť
do konca septembra minulého roku. Prejdú kroky čo urobiť aby spoločnosť dostali na nulu. Ak
nakúpia techniku strata bude na úrovni odpisov.
- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke 3 ks stĺpov verejného osvetlenia v meste Bojnice
na Nemocničnej ulici, žiadateľ Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1/E, 821 02
Bratislava
Ing. Tihanyiová – dňa 21. 2. 2019 bola na MsÚ doručená žiadosť spol. LIDL o výpožičku 3 ks
stožiarov verejného osvetlenia pre účel umiestnenia dočasného osvetlenia spevnených plôch
v okolí predajne LIDL. Z dôvodu časového sklzu realizácie prekládky vedenia VN a jeho
dočasného uloženia pod spevnené plochy pred predajňou, nie je možné realizovať verejné
osvetlenie prislúchajúce ku spevneným plochám. Dočasné osvetlenie bude realizované na
základe dohody o výpožičke, bez potreby čerpania elektrickej energie z mestského verejného
osvetlenia. Po vykonaní prekládky VN rozvodu bude vystavané trvalé osvetlenie parkoviska
a stĺpy verejného osvetlenia budú uvedené do pôvodného stavu.
Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Diskusia obyvateľov mesta
p. Gordanová – vystúpila za Klub priateľov histórie Bojníc a predniesla viacero podnetov:
- Záchrana sochy Sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa zatiaľ nachádza v areáli TS a je
potrebné ju rekonštruovať.
- Žľab pod zámkom, kde je umiestnená lurdská kaplnka Panny Márie - navrhujú vystrihať
zeleň zakrývajúcu výklenok, veľkú neestetickú rúru prekryť vkusnou mrežou, ako aj
umiestnenie informačného panelu.
- Zhotovenie a umiestnenie tabúľ s menoslovom padlých v oboch vojnách. Voči
existujúcemu pomníku nemajú výhrady, len požadujú uviesť aj menoslov padlých.
Zoznam padlých majú k dispozícii a odovzdali ich už p. prednostovi.

-

Nové podnety:
V budúcom roku v meste vyhlásiť rok K. A. Medveckého a priestor v okolí kostola od
knižnice k hradnému múru pomenovať „Medveckého námestím“.
Vytvorenie aspoň zatiaľ dočasného priestoru, kde by bolo možné organizovať výstavy.
Boli by radi keby sa reagovalo na ich podnety. Požadujú písomnú odpoveď na
podnety. Treba odpovedať, či sú požiadavky akceptovateľné a kto zo zamestnancov
úradu bude zodpovedný za ich realizáciu. Zároveň ponúkajú aj svoju spoluprácu,
zajtra požiadavky odovzdá do podateľne.

p. primátor – čo sa týka sochy, je potrebné počkať ešte 1,5 roka, aby sa mohlo pristúpiť k jej
rekonštrukcii. Je lehota 3 roky aby sme mohli sochu zobrať do majetku mesta po vydŕžaní
majetku.
p. Roháč – pred viac ako 2 rokmi bol jedným z iniciátorov petície za revitalizáciu detského
a basketbalového ihriska v Dubnici. Mestom boli schválené financie a bolo mu prisľúbené, že
bude informovaný o prácach, ktoré sa budú realizovať. Do dnešného dňa nedostal žiadne
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vyjadrenie a v Dubnici sa nezačali žiadne práce. Preto by rád vedel, čo sa v danej veci spravilo,
ako sa ďalej pokročilo a kedy môže očakávať, že sa na danom projekte začne robiť.
Ing. Tihanyiová - s projektom sa začalo tým, že sa dal spraviť polohopis a výškopis a náš
návrh bol predložený ako podklad pre výberové konanie a získanie ponúk od projektantov,
ktorí sa mali návrhom zaoberať. Limitujúcou záležitosťou bolo, že v priestore prechádza
strednotlakové potrubie vodovodu s ochranným pásmom dva metre na hranici chodníka
a zelenej plochy. Zámery, ktoré sa mali realizovať ako oplotenie pozemku, rozšírenie hracej
plochy tak, ako boli predložené, nie sú celkom realizovateľné.
Oslovili 3 dodávateľov detských ihrísk, aby predložili návrhy a príde ešte aj štvrtý dodávateľ.
Z hľadiska zámeru prebudovať ihrisko, jediné čo v tejto veci môže urobiť je, že sa pokúsia
projektanti cez stavebné úpravy urobiť z oválu obdĺžnik. Strednotlak vody je veľmi limitujúcim
prvkom.
V zmysle možností, ktoré mesto má, bude požiadané o výmenu povrchu na multifunkčnom
ihrisku pri CVČ Bojnice a uvažuje sa o revitalizácii ihriska na Lúčkach.
p. Roháč – mesto sľúbilo, že ho bude informovať, a preto znovu požiadal, aby mu boli
informácie posúvané a je ochotný sa stretnúť aj s projektantom a prejsť si niektoré možnosti.
Prípadné zmeny by si mali spoločne aj za účasti mesta, členov petičného výboru a projektanta
prejsť a odkonzultovať. Požiadal o spoluprácu, aby našli cestu, ktorá bude schodná pre
všetkých.
p. primátor – spolupráca bude len vítaná.
p. Grešner – sa spýtal ohľadom:
- stavebného povolenia na Rekreačnej ulice, či je schválené, že sa tam môže stavať,
- Medzijarky v Dubnici – prečo sa to zaváža stavebným odpadom,
- v minulosti dával podnet na verejné osvetlenie, kde bola spravená súťaž a boli aj nejaké
výsledky. Rád by vedel, či s tým boli poslanci oboznámení a či sa niečo v tomto spravilo.
- požaduje, aby sa p. primátor vyjadril či chce alebo nechce pomôcť futbalovému klubu
ohľadom výstavby bufetu alebo sociálnych zariadení a či je nápomocný vybaveniu stavebného
povolenia.
p. primátor – ohľadom futbalového klubu nápomocný je, je tam teraz problém s vypílením
stromov a skončilo to na životnom prostredí. Minulý rok bola schválená spoluúčasť vo výške
5 000 €. Zajtra si na stavebnom úrade v Opatovciach nad Nitrou preverí vypílenie stromov.
Ing. Tihanyiová – výstavba na Rekreačnej ulici – p. Pišťánek. Pokiaľ má informáciu, koncom
leta minulého roku si podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Mal byť mať vydané
územné rozhodnutie a nie stavebné rozhodnutie. Je tam podaná žiadosť o dodatočné stavebné
povolenie. Na základe požiadavky úradu bol vykonaný geologický prieskum a spravila sa
základová platňa.
Medzijarky – dve skládky sú riešené dvoma štátnymi organizáciami – policajný zbor aj okresný
úrad, nakoľko mesto nemá kompetencie v danej veci konať.
Verejné osvetlene – je urobený audit. Na základe informácií, ktoré sa dozvedeli, s riaditeľom
TS pripravujú koncepciu rozvoja alebo revitalizácie verejného osvetlenia.. Výsledok tohto
prieskumu sa k nej dostal dva dni pred odovzdávaním materiálov. Materiál je v príprave
a presne to, čo odporúčal pán pri prezentácii je potrebné si zadefinovať (čo vlastne chceme
a pripraviť to variante od stožiarov, svietidiel, rozvodných skríň, redukovania obvodov .... ),
Klubová stavba FK – je vydané územné rozhodnutie a pracuje sa na stavebnom rozhodnutí.
15

Mgr. Greschner – sa spýtal, či mesto dalo podnet na prešetrenie stavu, keď niekto v meste
stavia a mesto v tejto veci má informáciu, že nie sú všetky povolenia, ale aj napriek tomu
nekoná.
p. primátor – nakázal Ing. Hurtovej, aby tam bol vykonaný štátny stavebný dohľad.
Ing. Chlpek - požiadal, aby sa v meste vybudovalo aj niečo pre starších občanov o čo by bol
určite veľký záujem. Informoval o požiadavke obnovenia krytej plavárne. Veľké firmy v meste
by tiež mali začať niečo robiť pre mesto.
p. Grešner – spýtal sa na telocvičňu v Bojniciach
p. primátor – s riaditeľkou ZŠsMŠ boli na ministerstve školstva, štát to nezoberie do správy,
pretože jednu telocvičňu už v meste máme.

Interpelácie poslancov
Mgr. Barborka – bolo povedané, že bol urobený audit ohľadom verejného osvetlenia a je dosť
prekvapený z toho, že to dostala Ing. Tihanyiová 2 dni pred odovzdávaním materiálov. Podľa
jeho informácií, bol audit odovzdaný na jeseň minulého roka. Riaditeľ TS by mal o tomto
informovať. Mesto vyplatilo 800 € a polroka sa s tým nič nerobí. Prieskum si pozrel a sú tam
konkrétne návrhy na jedno z lepších riešení. Požiadal Ing. Hnátha o vyjadrenie, čo bolo
v prieskume a prečo ho dostala Ing. Tihanyiová tak neskoro.
Ing. Hnáth – v audite bol popísaný súčasný stav ver. osvetlenia, návrhy ohľadom svetelných
bodov a ich výmena za LED svietidlá a ku každému rozvádzaču sa mal primontovať regulátor,
každý za 6 000 €. Keď sa na to informoval u jedného z dodávateľov, vraj sa jedná o veľmi
zastaralú technológiu, ktorá je už v súčasnosti za zenitom.
Mgr. Greschner – v rozpočte na rok 2019 bol schválený príspevok na právne služby vo výške
1 400 € mesačne a požiadavkou bolo, aby právny zástupca mesta aspoň dvakrát do mesiaca
poskytoval v stanovenom čase bezplatné poradenstvo pre obyvateľov mesta. Do dnešného dňa
nemá informácie, že by sa tak stalo. Požiadal do najbližšieho MsZ o stanovenie úradných hodín
právneho zástupcu, kedy bude občanom mesta k dispozícii.
V rozpočte boli schválené fin. prostriedky na nákup techniky a zo strany poslancov bolo
odporučené zakúpiť 3 mechanizmy pre TS. Pred mesiacom bol riaditeľ TS požiadaný, aby
poskytol správu, čo je najviac akútne a na čo by sa tieto prostriedky mohli použiť.
Ing. Hnáth – oslovil firmy na určenie ceny predmetu verejného obstarávania na malé vozidlo
na odvážanie odpadu v meste a malej cisterny. Čaká na ponuky, aby vedel osloviť firmy.
Mgr. Greschner – aj vozidlo HON je v dezolátnom stave a preto sa zaujímal, či sa uvažuje
o kúpe nejakého podobného zariadenia. Aj vysokozdvižná plošina je stará.
Ing. Hnáth – uvažujú aj o takomto mechanizme, ale už spomínané vozidlo na odvoz odpadu
a cisterna sú najpodstatnejšie.
p. primátor – treba riešiť aj malé vozidlá na zimnú údržbu, pretože mesto sa zmenou zákona
musí starať o všetky chodníky v meste.
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Mgr. Greschner - treba pripraviť prehľad viacerých zariadení a vyberie sa potom to, čo bude
pre mesto najdôležitejšie a najpotrebnejšie.
p. Pračková – poukázala na parkovanie pred zdravotným strediskom. Situácia je tam veľmi zlá,
vozidlá už parkujú aj na trávnatých plochách. Druhá otázka sa týkala rekonštrukcie MŠ
v Dubnici a spýtala sa aj na rekonštrukciu multifunkčného ihriska. Do 15. 3. sa môžu podávať
projekty na podporu športu.
Ing. Herda – keď sa predávala budova zdrav. Strediska p. Weiszovi, bol vypracovaný projekt,
ktorý sa nenaplnil rovnako, ako keď sa predávala bytovka a neriešilo sa tam parkovanie.
Počítalo sa s tým, že sa bude parkovať na okolitých plochách. Rieši sa to v rámci parkovacieho
systému a bude sa to musieť zjednosmerniť.
p. Pračková – keď sa stavala bytovka, tak parkovanie obyvateľov bytovky malo byť riešené na
parkovisku pred poliklinikou. Keby tam parkovali všetci obyvatelia bytovky, tak už lekári
a pacienti nemajú kde parkovať. Ďalej upozornila, že vo Vestníku nenašla verejné obstarávanie
na MŠ.
Ing. Tihanyiová – k povrch multifunkčného ihriska informovala, že je to napočítané na takmer
22 tisíc € a financie sa budú žiadať z úradu vlády.
MŠ v Dubnici – je podpísaná zmluva na 254 tisíc eur a v súčasnosti prebieha verejné
obstarávanie. Musí to byť vo vestníku. Neobstaráva mesto, ale robí to pre nás externá
spoločnosť.
Mgr. Barborka – poukázal na spoluprácu zamestnancov úradu a poslancov, ktorá nie je na
takej úrovni, ako by požadoval. Bolo by dobré, keby aj v budúcnosti boli informovaní že
prebieha verejné obstarávanie, pretože občania sa ich pýtajú a oni im nevedia na to odpovedať.
Bol by rád, keby Ing. Tihanyiová alebo Ing. Jánošová posielali informácie.
Ing. Tihanyiová – februárové číslo BZ je venované projektom, ktoré sú živé a písalo sa o nich
na celej strane. Priebeh obstarávania presne určuje zmluva o poskytnutí dotácie, kde je
povinnosť začať obstarávať do 45 dní. Keď sa to dostalo do každej domácnosti, predpokladá,
že sa to dostalo aj k nim.
Mgr. Greschner - hovorili o Okrajovej ulici a vyspravení, keď budú dobré poveternostné
podmienky. Spýtal sa, či bol stanovený nejaký termín na prechod medzi Opatovskou cestou
a Okrajovou ulicou.
Ing. Tihanyiová – musí si pozrieť zvláštne užívanie komunikácie.
Ing. Štanga – na komisii životného prostredia sa stretli aj s Ing. Hnáthom a dohodli sa, že sa
začne pracovať na rozšírení stojísk, aby mohli zbierať kovové odpady a tretrapaky. Zároveň
požadovali, aby sa zhustil vrecový domový zber z dvojmesačného na jednomesačný zber.
Požiadal, či by nebolo možné urobiť reštart celého tohto systému, keď hovoril s ľuďmi, tak
niekto má a niekto nemá vrecia na odpad. Pri najbližšom zbere požiadal, aby sa do každej
domácnosti dali všetky vrecia a do BZ by sa vložil informačný leták, aby ľudia vedeli, ako
s týmto odpadom nakladať.
Na Rekreačnej ulici oproti chate Signál vzniká skládka. Stavebný odpad sa tam hromadí, nevie
či sa to nachádza na pozemku mesta alebo na súkromnom pozemku.
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Ing. Tihanyiová – najskôr zistia majiteľa pozemku a následne sa požiada o vyjadrenie či on
ukladá odpad alebo nie. Ak pôjde o PO postúpi sa to na riešenie na OU. Ak ide o FO bude to
riešiť mesto.
Mgr. Greschner - požiadal v deň konania MsZ otočiť dva rady lavíc tak, aby boli poslanci
otočení smerom k návrhovej komisii a občanom mesta, aby im neboli chrbtom a nemuseli sa na
nich otáčať. Požiadal, aby lavice boli natočené už na najbližšom zasadnutí MsZ.
Mgr. Pipíšková – sa spýtala na zabezpečovanie verejného obstarávania externou firmou.
Ing. Tihanyiová - pokiaľ ide o našu vlastnú investíciu, ktorá je za menšie fin. prostriedky, vo
väčšine prípadov si verejné obstarávanie dokáže urobiť mesto samé. Pokiaľ ide o ver.
obstarávanie na eurofondy, je to už iná záležitosť. Našli sme si spoločnosť, ktorá to robí externe,
pretože podmienky každého operačného programu sú osobité. Je pre mesto jednoduchšie
obrátiť sa na firmu, ktorá sa tým profesionálne zaoberá a má v tom aj lepšiu prax.
p. Velschitzová – v minulom roku sa hovorilo, že sa do každej domácnosti budú dávať
kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad, ale ostalo potom ticho.
p. primátor – kompostéry budú, čaká sa už len na ich dodanie.
Mgr. Barborka – spýtal sa na jednorázový poplatok pri narodení dieťaťa a na položku
v rozpočte v kolónke 8.1 športové a klubové služby, kde je na energie vyčlenených 4 900 eur.
Ing. Herda – doplnil, že VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa je platné od
1.1.2019 a pripravuje k tomu aj článok do BZ.
Ing. Popelková - suma na energie je rozpočtovaný výdavok mesta na úhradu faktúr za el.
energiu za priestory, ktoré mesto vlastní (hádzanári, futbalisti). Každý nájomný vzťah je
založený na tom, že nájomca si platí energie a mesto potom refakturuje energie nájomcom,
ktorí ich platia z dotácií. Keď ich zaplatia, tak mesto ich má v príjmovej časti rozpočtu ako
refakturáciu energií. Zmenilo sa trochu účtovanie a v roku 2018 to bude vidieť, že pokiaľ nám
kluby uhradia v roku v ktorom sme aj my zaplatili faktúru, tak sa znižujú naše výdavky. Nebude
celkom také čerpanie a nebudú ani také príjmy z refakturácií energií.

16:56 Záver
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Nakoľko už prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky a návrhy, p. primátor sa všetkým
poďakoval za účasť a ukončil dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Ciráková

____________________________________
PhDr. František TÁM, MBA
primátor mesta Bojnice

Overovatelia zápisnice:

_________________________________
Mgr. Daniel PALACKA
prednosta MsÚ Bojnice

___________________________________
Jozef Hatvanyi

___________________________________
Mgr. Zlatica Sedláková
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PRIJATÉ UZNESENIA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 28. februára 2019
UZNESENIE č. 47/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. februára 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 48/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Márie Pipíškovej, na doplnenie dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Márie Pipíškovej, na doplnenie dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach nasledovne:
14. Rôzne:
b) Žiadosť o odkúpenie pozemku – žiadateľ KOMA, s. r. o., Inžinierska ul. I.2785, 971 01
Prievidza, IČO: 316 153 68
c) Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. – návrh na odkúpenie obchodného podielu a návrh na
zvýšenie základného imania spoločnosti
d) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke 3 ks stĺpov verejného osvetlenia v meste Bojnice
na Nemocničnej ulici, žiadateľ Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1/E, 821 02
Bratislava
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 49/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Darina Pračková
člen: Ing. Michal Lekýr, PhD.
člen: Mgr. Mária Pipíšková
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Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 50/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 28. február 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 51/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
volebnú komisiu v tomto zložení:

predseda: Darina Pračková
člen: Ing. Michal Lekýr, PhD.
člen: Mgr. Mária Pipíšková

Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti:0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 52/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Márie Pipíškovej, aby na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva
v Bojniciach poslanci mestského zastupiteľstva o všetkých bodoch rokovania hlasovali verejne.
B/ schvaľuje
poslanecký návrh 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: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1
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UZNESENIE č. 53/2019
Mestské zastupiteľstvo
volí
za tajomníka Komisie finančnej, podnikateľskej a obchodu (KFPaO): Ing. Jozefa Takácsa.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 2
Proti: 6
Zdržal sa: 2
Ospravedlnený: 1

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 54/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 28. február 2019;
B/ vypúšťa zo sledovania
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č.: 267/2017, 29/2019 a 155/2016;
C/ ponecháva v sledovaní
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č.: 178/2015, 56/2016, 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: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 55/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1
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UZNESENIE č. 56/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov v roku 2018 vo vlastníctve mesta
Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 57/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov v správe a užívaní Kultúrneho centra
Bojnice, p. o. m. prenajímaných fyzickým alebo právnickým osobám v roku 2018;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 58/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov Technických služieb, p. o. m.
Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odbomých komisii pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
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UZNESENIE č. 59/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Klub Melenčiarov, o. z., Dubnická 17, 972 01
Bojnice, IČO: 42 013 534;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 800 € z rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019 pre Klub
Melenčiarov, o. z., Dubnická 17, 972 01 Bojnice, IČO: 42 013 534, na spoločenskú činnosť –
akcie, ktoré bude Klub Melenčiarov, o. z., organizovať počas roka 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 60/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o odňatie majetku Základnej školy s materskou školou Bojnice podľa všeobecne
záväzného nariadenia mesta Bojnice č. VZN-03-2015;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku obstaraného Základnou školou s materskou školou Bojnice,
Školská 292/7, 972 01 Bojnice, IČO: 31201628 v celkovej obstarávacej hodnote 32.405,95 € :
1. Technické zhodnotenie budovy základnej školy - uzatvorenie výklenku v areáli ZŠ
v obstarávacej hodnote 1.270,00 €;
2. Prístavba ku školskej jedálni – sklad zemiakov postavený na pozemku p. č. 613 v k. ú.
Bojnice v obstarávacej hodnote 22.111,95 €;
3. Technické zhodnotenie budovy základnej školy - klimatizácia v dvoch IKT učebniach
v obstarávacej hodnote 9.024,00 €;
a zaradenie do účtovnej evidencie majetku mesta Bojnice od 01.03.2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1
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UZNESENIE č. 61/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť oblastnej organizácie cestovného ruchu – Región HORNÁ NITRA – BOJNICE
o finančný príspevok na kultúrno – spoločenské podujatie „100 spoločných česko - slovenských
rokov 1918 – 2018“;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 62/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019 pre športové kluby a
občianske združenia doručené v roku 2018;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019 pre športové kluby a občianske
združenia takto:
Futbalový klub Bojnice
HK Kúpele Bojnice
Tenisový klub TENIS CENTRUM Bojnice
HBK Rytieri Bojnice – podpora mládeže
Združenie technických a športových činností Bojnice
Kynologický klub Bojnice
SPOLU

7 000 €
17 700 €
1 700 €
1 500 €
1 600 €
500 €
30 000 €

D/ schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 1 500 € z rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019 pre Bojnickú kapelu
o. z., Jesenského 40, 972 01 Bojnice, na spoločenskú činnosť – 4. ročník Festivalu dychových
hudieb v Bojniciach.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1
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UZNESENIE č. 63/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh plánu aktivít na rok 2019 - Príprava kultúrnych a spoločenských podujatí a sprievodných
aktivít organizovaných OOCR Región HORNÁ NITRA – BOJNICE v spolupráci s KC
Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 64/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti Parte, s. r. o., Hviezdoslavova 9, Prievidza, IČO: 36 318 809 o zmenu
nájomnej zmluvy;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 65/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu nájomnej zmluvy č. 1/2019 na prenájom nebytového priestoru v Dome služieb na
Sládkovičovej ulici, súpisné číslo 210 v Bojniciach, parcela č. 2073, LV 1, v k. ú. Bojnice, na
prízemí o celkovej rozlohe 116,35 m2 pre spoločnosť Parte, s. r. o., Hviezdoslavova 9,
Prievidza, IČO: 36 318 809, z doby určitej na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace,
na základe žiadosti.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 0
Proti: 10
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
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UZNESENIE č. 66/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
ponuku záujemcu o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Sládkovičovej ulici
210/50 v Bojniciach na 1. poschodí vľavo o celkovej rozlohe 18,25 m2;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
priamy prenájom nebytového priestoru v Dome služieb na Sládkovičovej ulici, súpisné číslo
210 v Bojniciach, parcela č. 2073, LV 1, v k. ú. Bojnice, na 1. poschodí vľavo o celkovej
rozlohe 18,25 m2 pre Evgeny Shliakhova, Kúpeľná 561/15, Bojnice, IČO: 44 772 271 za cenu
nájmu ročne 766,50 €, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace za účelom využitia:
masážne služby, na základe zverejneného zámeru mesta Bojnice zo dňa 15.1.2019 prenechať
do nájmu majetok mesta v súlade § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 67/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť firmy TEDDY gastro, s. r. o., o uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na nebytové priestory v objekte Pivár o rozlohe 10 m2;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 68/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
uzatvorenie budúcej nájomnej zmluvy v zmysle § 9a odst. 9 písmeno c) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa na nebytové priestory
v objekte Pivár o rozlohe 10 m2, pre spoločnosť TEDDY gastro, s. r. o., Okrajová 965/14, 972
01 Bojnice, IČO: 46 011 242.
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Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 1
Proti: 9
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 69/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o nadobudnutom majetku mesta Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
zverenie majetku mesta Bojnice
z majetkového účtu 022 samostatné hnuteľné veci a zariadenia kapitoly 04.5.1 cestná
doprava
merač rýchlosti vozidiel na Dubnickej ulici v nadobúdacej hodnote 2 490,75 €,
merač rýchlosti na Prievidzskej ulici v nadobúdacej hodnote
1 990.- €,
do správy Technických služieb, p. o. m., Bojnice, Rybníčky 6, Bojnice, IČO: 0163988
bezodplatne v termíne od 1.2. 2019;
D/ schvaľuje
odovzdanie majetku mesta Bojnice do užívania
z majetkového účtu 021 budovy, haly, stavby kapitoly 04.5.1 cestná doprava
rekonštrukcia komunikácie Ul. Banícka v nadobúdacej hodnote
39 113,83 €,
rekonštrukcia komunikácie Velvárska ulica v nadobúdacej hodnote 99 302,37 €,
rekonštrukcia komunikácie Štúrova ulica v nadobúdacej hodnote
132 061,77 € ,
rekonštrukcia komunikácie Ulica M. Rázusa v nadobúdacej hodnote 165 770,00 €,
rekonštrukcia komunikácie Jánošíkova ulica v nadobúdacej hodnote 88 797,90 €,
formou nájmu do správy Technických služieb, p. o. m., Bojnice, Rybníčky 6, Bojnice,
IČO: 0163988 v termíne od 1.2.2019 za výšku nájmu 1 €/rok za všetkých 5
rekonštruovaných komunikácií.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 70/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o uzatvorenie budúcej nájomnej zmluvy, žiadateľ DSB, s. r. o., Sládkovičova
1437/38, 972 01 Bojnice;
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B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 71/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu rekonštrukcie NN siete, Stredoslovenská
distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
zriadenie odplatného trvalého vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Bojnice
v lokalite ulíc Bernolákova, Záhradná, Rybníčky a Kvetová, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na pozemkoch parc. č.
C-KN 1951/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 424 m2,
C-KN 1949/4, ostatná plocha vo výmere 20 m2,
E-KN 499/2, záhrady vo výmere 904 m2,
E-KN 499/3, záhrady vo výmere 110 m2,
E-KN 687/1, ostatná plocha vo výmere 1 170 m2,
E-KN 500, ostatná plocha vo výmere 24 m2 , všetky v k. ú. Bojnice
uloženie zemného nízkonapäťového káblového vedenia a jeho ochranného pásma, ako aj právo
vstupu a prístupu na citované pozemky v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom
prevádzky, vykonávania údržby a opráv, v rozsahu určenom porealizačným geometrickým
plánom č. 36 639 231-3/18, ktorý vyhotovila spoločnosť G.P.S. Zvolen, spol. s r. o., Geodetické
práce a služby, V. P. Tótha 17, 960 01 Zvolen dňa 25.1.2018,
v prospech oprávneného z vecného bremena, Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151. Výška jednorazovej odplaty je 48,92 €, suma je
stanovená znaleckým posudkom č. 205/2018 zo dňa 9.5.2018, vypracovaným znaleckou
organizáciou Znalex, s. r. o., Zvolen, na základe objednávky od objednávateľa Stredoslovenská
energetika – Distribúcia, a. s., Žilina.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
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UZNESENIE č. 72/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 322/2018 a uznesenia č. 323/2018, obidve zo
dňa 12.12.2018.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 73/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o budúci odpredaj pozemku, žiadateľ AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470, 971 01
Prievidza;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 74/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
budúci odpredaj pozemkov
parc. č. E-KN 1283/4, ostatná plocha vo výmere 113 m2, zapísaný na LV č. 3928
parc. č. C-KN 3468/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 262 m2, zapísaný na LV 1
parc. č. C-KN 3468/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m2 , zapísaný na LV 1,
pre žiadateľa Kucka, s. r. o., Zámok a okolie 1774/3B, 972 01 Bojnice, IČO: 478 351 25
v zastúpení spoločnosťou AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470, 971 01 Prievidza, v zmysle zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu
vlastníctva majetku žiadateľa v susedstve majetku mesta Bojnice.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 4
Proti: 3
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 2

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené
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UZNESENIE č. 75/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o budúci odpredaj časti pozemku, žiadateľ Soňa Uhlířová, Lúčky 28/5, 972 01 Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
budúci odpredaj časti (vo výmere cca 220 m2) z pozemku parc. č. E – KN 730/6 vo výmere
1 964 m2, ostatná plocha v k. ú. Bojnice, v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vlastníctva majetku žiadateľky
– prevádzky predajne potravín, postavenej na pozemku mesta Bojnice, pre p. Soňu Uhlířovú ,
Lúčky 28/5, 972 01 Bojnice.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 76/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o zriadenie vecného bremena z dôvodu zahustenia TS, Stredoslovenská distribučná,
a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
zriadenie odplatného trvalého vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Bojnice
v lokalite ulice Dubnická, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta
Bojnice, strpieť na pozemku parc. č. E-KN 278,ostatná plocha vo výmere 410 m2, v k. ú.
Dubnica, uloženie zemného nízkonapäťového káblového vedenia a jeho ochranného pásma,
ako aj právo vstupu a prístupu na citované pozemky v ktoromkoľvek čase a ročnom období za
účelom prevádzky, vykonávania údržby a opráv, v rozsahu určenom porealizačným
geometrickým plánom č. 36 639 231-12/18, ktorý vyhotovila spoločnosť G.P.S. Zvolen, spol.
s r. o., Geodetické práce a služby, V. P. Tótha 17, 960 01 Zvolen dňa 25.1.2018, v prospech
oprávneného z vecného bremena, Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010
47 Žilina, IČO: 36442151. Výška jednorazovej odplaty je 75,72 €, suma je stanovená
znaleckým posudkom č. 406/2018 zo dňa 23.8.2018, vypracovaným znaleckou organizáciou
Znalex s. r. o., Zvolen, na základe objednávky od objednávateľa Stredoslovenská energetika
– Distribúcia, a. s., Žilina.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 77/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenájme stĺpov verejného osvetlenia v meste Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
budúci prenájom stĺpov verejného osvetlenia v meste Bojnice v počte 4 ks nachádzajúcich sa
na Nemocničnej ulici, na Prievidzskej ulici, na Opatovskej ceste a na ulici Zámok a okolie, t. j.
mimo centrálnej mestskej zóny, pre žiadateľa VEGO MARKETING, s. r. o., Zvolenská cesta
29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45 672 695 na dobu neurčitú v zmysle zákona 138/1991 Zb.
v platnom znení.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 78/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť na ponechanie informačného označenia na oplotení areálu, žiadateľa HiProTec, s. r. o.
pre prevádzku Penzión DRUŽBA, Rekreačná 1478, 972 01 Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 79/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
ponechanie informačného označenia na oplotení areálu Mestskej polície na Školskej ulici
v Bojniciach pre žiadateľa HiProTec, s. r. o., Športová 23, 971 01 Prievidza, IČO: 36 303 828
pre upozornenie na prevádzku Penzión DRUŽBA, Rekreačná 1478, 972 01 Bojnice;
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
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Za: 1
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 80/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o ponechanie reklamnej tabule, žiadateľ DIONA, spol. s r. o., Jánošíkova 1301/24, 972
01 Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 81/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
ponechanie reklamnej tabule na oplotení areálu Mestskej polície na Školskej ulici v Bojniciach
pre žiadateľa DIONA spol. s r. o., Jánošíkova 1301/24, 972 01 Bojnice; IČO: 363 972 96.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 82/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera, aby bol na májové zasadnutie MsZ v Bojniciach
predložený návrh VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach
umiestnených na mestských nehnuteľnostiach na území mesta Bojnice;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera, aby bol na májové zasadnutie MsZ v Bojniciach
predložený návrh VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach
umiestnených na mestských nehnuteľnostiach na území mesta Bojnice;
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Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 83/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu k zabezpečeniu výmeny technologického zariadenia v strojovni
a ostatných častí súvisiacich s úpravou a ohrevom vody na plážovom kúpalisku
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 84/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadateľ KOMA, s. r. o., Inžinierska ul. I.2785, 971 01
Prievidza, IČO: 316 153 68;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1549/9, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7
m² v k. ú. Bojnice podľa geometrického plánu č. 59/2018, vyhotoveného spoločnosťou
GEOREAL, 1. mája 95, 972 51 Handlová dňa 9.7.2018, žiadateľovi - spoločnosti KOMA, s.
r. o., Inžinierska ul. I.2785, 971 01 Prievidza, IČO: 316 153 68, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu vysporiadania pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa v cene 13,13 €/m2
stanovenej znaleckým posudkom č. 266/2018 zo dňa 8.10.2018, ktorý vypracoval znalec Ing.
Anton Mach, Hornoulická 16, 972 01 Bojnice.
V súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) a § 9b Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

34

UZNESENIE č. 85/2019
Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.;
B/ schvaľuje
zvýšenie základného imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., za spoločníka
mesto Bojnice o peňažný vklad vo výške 2.500 €, čo predstavuje pomernú čiastku na základe
výšky obchodného podielu mesta Bojnice 12,5 % zo sumy 20 000,00 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 86/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Návrh na odkúpenie obchodného podielu v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o..
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 87/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odkúpenie obchodného podielu vo výške 12,5 % v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza,
s. r. o., spoločníka obec Lehota pod Vtáčnikom.
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. 88/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke stĺpov verejného osvetlenia v meste Bojnice,
žiadateľ Lidl Slovenská republika, v. o. s. Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava;
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B/ schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke 3 ks stĺpov verejného osvetlenia na Nemocničnej ulici v meste
Bojnice, pre žiadateľa Lidl Slovenská republika, v. o. s. Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava,
IČO: 35 793 783 , na dobu určitú od 01.03.2019 do 31.12.2019 za účelom dočasného
osvetlenia spevnených plôch pred predajňou Lidl.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 28. februára 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
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„N“ – nehlasoval
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
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„N“ – nehlasoval
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