ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 10. apríla 2019

__________________________________________________________
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
OSPRAVEDLNENÝ: Ing. Marián ŠTANGA
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 10 poslancov, čím
je rokovanie MsZ uznášaniaschopné. Zároveň predniesol návrh programu v nasledovnom
znení:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh členského príspevku MAS Magura-Strážov
4. Zverenie TIK do správy
5. Žiadosť ZŠsMŠ o zmenu uznesenia č. 60/2019
6. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019
7. Rôzne
a) Zvolanie stretnutia s obyvateľmi k parkovaciemu systému
8. Záver
Hlasovaním poslancov bol návrh programu jednomyseľne schválený.
Mgr. Pipíšková predniesla poslanecký návrh na doplnenie programu zasadnutia o ďalší bod
v Rôznom, a to nasledovne:
7. Rôzne:
b) Návrh postupnej obnovy a optimalizácie spotreby energie systému verejného
osvetlenia v Bojniciach
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh schválený.
Mgr. Greschner predniesol poslanecký návrh na doplnenie dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach tak, aby bol zaradený do programu zasadnutia ako bod 3 –
Informatívna správa OOCR RHNB o čerpaní dotácií mesta Bojnice na rok 2019
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh schválený.
Mgr. Barborka predniesol poslanecký návrh na doplnenie dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach tak, aby bol zaradený pred bod „Rôzne“ bod 6 – Interpelácie
poslancov.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh schválený.
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Za členov návrhovej komisie pre spracovanie uznesení boli navrhnutí:
predseda – Ing. Michal Lekýr
členovia – Mgr. Maroš Greschner a Mgr. Martina Kielarová.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Zlatica Sedláková a Jozef Hatvanyi.
Sčítaním hlasov bol poverený Ing. Dušan Hnáth.

Návrh členského príspevku MAS Magura-Strážov
p. Hatvanyi – informoval, že dňa 18. 3. sa zúčastnil zasadnutia MAS Magura Strážov.
V minulosti združenie už fungovalo a mesto platilo členské v rozmedzí od 100 – 500 € ročne,
za roky 2017, 2018 a 2019 nič neplatilo. V rámci rokovania zasadnutia bolo navrhnuté
navýšenie príspevku o 0,50 € na obyvateľa. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční dňa 15.4. 2019.
V minulosti mesto nezískalo žiadne financie zo združenia, teraz je možné v oblasti cest. ruchu
získať nejaké prostriedky.
Mgr. Barborka – nakoľko je to len návrh, je za to, ako sa dohodli na VO. Zatiaľ nesúhlasí s
navýšením a zaplatením členského príspevku. Je potrebné odkonzultovať, čo v budúcnosti môže
mesto od toho očakávať, aké prínosy, výhody, čo môžeme žiadať a až následne sa rozhodnú, či
sa ponechá príspevok 500 € alebo sa navýši. Možno aj štatutárny zástupca MAS by mohol prísť
a vysvetlil situáciu.
p. Mičo – vystúpil v súvislosti s dnešnou návštevou Mgr. Greschnera v priestoroch predajne
Parte v Dome služieb. Spýtal sa či mal Mgr. Greschner nejaké poverenie od vedenia mesta na
vykonanie kontroly v uvedených priestoroch, bez vedomia konateľa spoločnosti. Volala mu
zamestnankyňa, že sa Mgr. Greschner pohybuje po priestoroch, prešiel si kanceláriu, priestory,
vencovňu, pričom bol upozornený zamestnankyňou, že tam nemá čo chodiť, na čo jej povedal,
že je to otvorené.
Mgr. Greschner – nebol tam na žiadnej kontrole, bol v priestoroch ako zákazník, vošiel do
kvetinárstva, vencovne a do zadnej miestnosti, kde sú vystavené truhly. Po dopytovaní
zamestnankyne jej povedal, že si prišiel pozrieť priestor, nakoľko prevádzku nikdy nevidel. Po
prezretí priestorov v sprievode zamestnankyne odtiaľ odišiel. Ničím sa nepreukazoval a ani
slovne nepovedal, že by prišiel na kontrolu, bol tam ako zákazník. Oboznámil sa so stavom,
v akom sa prevádzka nachádza, nakoľko sa na VO bavili o ďalšom prenájme priestorov, ktoré
spol. Parte využíva. Pokiaľ tam aj bolo upozornenie „vstup zakázaný“ tak si ho nevšimol a nie
je si vedomý toho, že by porušil nejaký jeho interný predpis.
p. Mičo – doplnil, že do priestoru s truhlami sa chodí len v sprievode zamestnanca, svojvoľne
sa tam nechodí.
Mgr. Greschner – znovu zopakoval, že priestor nebol označený a bol tam ako zákazník, nie
poslanec. Pokiaľ má problém so vstupom do niektorej prevádzky, je potrebné si to zabezpečiť
tak, aby sa tam nedalo vojsť. Pokiaľ mal p. Mičo nejaké výhrady, mal mu zavolať, aby si to
odkonzultovali. Takúto prevádzku si v meste veľmi váži, ale predstavuje si pre ňu iné
umiestnenie.
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Informatívna správa OOCR RHNB o čerpaní dotácií mesta Bojnice na rok
2019
Mgr. Malátová - v zmysle plánu aktivít predložila inf. správu o príprave dvoch aktivít, a to
„Bojnice v soche“, ktorá začnú na prelome mesiacov máj a jún a predbežný rozpočet na ňu je
cca 3 000 €. Druhou aktivitou je „Marketingová propagácia podujatí a budovanie archívu“
v sume 2 000 €, ktorá v sebe zahŕňa fotografovanie na podujatiach, zakúpenie existujúcich
záberov, elektronické a printové médiá, propagáciu na sociálnych sieťach a tlačené materiály.
Mgr. Sedláková – sa spýtala, ktoré podujatia budú fotené v rámci budovania fotoarchívu.
Mgr. Malátová – najbližšie bude prítomný fotograf na otvorení letnej sezóny. V minulom roku
to bol napr. Bojnický Kračún alebo podujatia, ktoré sa organizovali v rámci schválených
aktivít. V minulom roku fotograf urobil celý fotoarchív a nebolo to špecifikované na podujatie.
Pokiaľ bude potrebné niečo zabezpečiť, treba sa len na ňu obrátiť.
p. primátor - sa spýtal na výstavu sôch, či by nebolo vhodné vytvorenie komisie, ktorá by vopred
posúdila diela, ktoré sa budú vystavovať. Pokiaľ mesto poskytuje financie, malo by sa k
vystavovaným dielam vyjadrovať.
Mgr. Malátová – budú sa vystavovať diela p. Jaroslava Gajdoša, ktorý vystavoval už v centre
Košíc. Výstavu rieši Ing. Medera a ona zatiaľ videla len ukážky diel. Nemá výhrady voči
posudzovanie diel, keď sa bude vyberať sochár na budúci rok.
Mgr. Greschner – súhlasil so slovami p. primátora, že sa môže predložiť aj viacero variant
vystavovaných sôch a minimálne by to malo prejsť komisiou kultúry, aby sa mohli vyjadriť aj
zástupcovia mesta.

Zverenie TIK do správy
p. prednosta – v súčasnom období TIK aj penziónu nie sú prevádzkované. Mesto zverejnilo
zámer prenajať tieto priestory, ale MsZ rozhodlo, aby sa priestory zatiaľ neprenajímali
a prevádzkovali sa iným spôsobom.
Ing. Kováčová Píšová – nesúhlasila s predloženým znením uznesenia, nakoľko na VO bol
predložený iný návrh.
Mgr. Pipíšková – bavili sa o osobách a kto to bude prevádzkovať, ale nie o zverení majetku.

Ing. Popelková – doplnila, že pokiaľ príjmy z TIK-u a ubytovania má prijímať KCB je to pre
nich podnikateľská činnosť. Majetok sa im zveruje, aby ho mali v účtovníctve a mohli ho do
nákladov odpisovať, aby sa zreálnili príjmy a náklady. Zverením do správy sa majetok
odovzdáva do účtovnej evidencie prísp. Organizácie, ale na liste vlastníctva naďalej ostáva
mesto Bojnice.
Ing. Kováčová Píšová – na VO hovorili o tom, pod koho sa TIK včlení. Výstupom bolo, že
chceli prijať človeka pod správne oddelenie na MsÚ. Hovorili aj o ubytovaní, čo aby sa riešilo
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až na májovom zasadnutí. Zhodli sa na tom, že ubytovanie dajú do správy KCB s tým, že prizvú
riaditeľku, aby sa vyjadrila, či by vedela v rámci svojich zamestnancov prevádzkovať
ubytovanie aj z hľadiska upratovania, prania a žehlenia do konca tohto roka.
Nesúhlasí s tým, aby sa TIK a ubytovanie riešili spoločne.
p. primátor – nie je hospodárne, aby to KCB rozbehlo a potom sa to dalo niekomu inému.
Pokiaľ to majú robiť, tak dlhodobo. Teba spraviť výberové konanie.
Ing. Belianska – pokiaľ by mali prevádzkovať TIK, musia mať rozšírenú zriaďovaciu listinu,
pretože to nie je ich činnosť. Pokiaľ by mali prevziať aj ubytovanie, tak to so svojimi
zamestnancami nezvládnu. Na KCB je 9 zamestnancov, pracovné činnosti sú zaradené tak, aby
bol každý vyťažený a funkcie sú kumulované. V TIK-u by mal byť človek fundovaný a jazykovo
zdatný, čo zamestnanci MsK nespĺňajú. Knižnica je tak vyťažená a zaprataná knihami, že nie
je reálne, aby tam bol TIK. Pokiaľ to má byť len ako informačná kancelária, požadujú na
prevádzku a činnosť peniaze.
Kedysi im boli zverené soc. zariadenia a parkovisko a tieto činnosti sa vzájomne vykrývali. To
isté by bolo aj pri TIKu a ubytovaní. Predbežne s ekonómkou vypočítali požiadavku na 3,5
človeka.
Mgr. Greschner – poslanci upozorňovali na nutnosť zriadenia TIKu od nástupu do funkcie, od
decembra 2018. Je škoda že sa to rieši teraz, keď tlačí termín. Dlhodobo upozorňujú na to, že
na MsÚ je potrebné zriadiť funkciu koordinátora cest. ruchu, ktorý by zastrešoval aj túto
činnosť. Preto je vhodné, aby TIK patril pod mesto, ubytovanie sa komerčne prenajalo a tržby
sa čiastočne poukázali na činnosť TIK.
Ing. Herda- nebolo by vhodné kombinovať zamestnancov úradu so zamestnancami
príspevkových organizácií. V TIKu sa okrem informačnej činnosti predávajú aj suveníry a je
potrebné mať na to živnosť, čo je pre mesto problém. Jednoduchšie by bolo, keby to
zabezpečovala jedna organizácia.
Mgr. Greschner – poslancom je jedno koho zamestnancom bude ten človek. Pre neho je
dôležité, aby napĺňal funkciu, akým spôsobom sa vyberie je úloha úradu a nie poslancov.
Ing. Popelková – mesto má na podnikateľskú činnosť zriadené organizácie. Mesto nie je
plátcom DPH a nemá ani živnosť. K tomu smeruje aj návrh na zverenie majetku do správy.
Vždy sa prevádzkoval TIK tak, že jeho výdavky boli vykrývané z ubytovacej činnosti, ktorá bola
na živnosť.
Ing. Lekýr - mesto má príjem z cestovného ruchu, vyberá poplatky za ubytovanie a z časti sa
platí vývoz smetí, zametanie ... . Dlhšie sa hovorilo, že je potreba tvorby oddelenia cestovného
ruchu, osoby ktorá by sa tým zaoberala na plný úväzok. Už v minulosti upozorňoval, že
nemáme portál ako iné turistické mestá, na ktorom sú ponúkané atraktivity v danom meste.
Ich návrh bol na vytvorenie oddelenia cestovného ruchu a bolo by najlepšie keby fungovalo
pod MsÚ. TIK samotný by zvládala jedna osoba počas sezóny, resp. aj s pomocou brigádnikov.
Otázne je spájanie s KCB alebo OOCR.
Ing. Herda – v minulosti bol TIK priamo v KCB a prevádzkovala ho CK JUKO a bolo to
dotované.
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Mgr. Barborka – na VO hovorili, že knižnica má živnosť (prevádzkuje aj apartmán) treba
rozšíriť miesto podnikania o ďalšiu prevádzku. V knižnici im bolo povedané, že sa tam
predávajú nejaké upomienkové predmety. Tiež sa dohodli, že by sa zakúpila epokladňa a dala
by sa do TIKu.
Oddelenie cest. ruchu – od roku 2015 hovoria o tom, že Bojnice sú kúpeľno-turistické mesto,
ale TIK a penzión nie sú prevádzkované od 1. 11. 2018. Teraz je polovica apríla a teraz sa ide
rozhodovať o tom, čo sa má zriadiť.
Súhlasil so slovami Ing. Lekýra, že za ubytovanie je možné získať 20-25 tisíc €. Len 20 tisíc €
sa musí vložiť do zariadenia TIKu a penziónu a navyše treba zaplatiť zamestnancov. Mesto
nesúri ubytovanie, ale TIK. Na VO riaditeľka OOCR navrhla spoluprácu, že vie financovať
niektorých dohodárov, študentov v hlavnej turistickej.
Mgr. Malátová – pre tento rok je to neaktuálne, tento rok sa zmenilo usmernenie a je možné
dotačné prostriedky používať na prevádzku TIK-u, ale len v prípade, že zriaďovateľom je
OOCR.
p. Jaroslav Hanzel predniesol poslanecký návrh – ktorým MsZ žiada prednostu MsÚ aby
zverejnil zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Bojnice po dobu 10 dní, a to nebytových
priestor vo vlastníctve mesta Bojnice v polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí 47/36
v Bojniciach, postavený na pozemku parc. č. 2314/2, vo výmere 178,12 m2 (prízemie, 1.
poschodie a podkrovie) na dobu n€čitú s výpovednou lehotou 1 rok.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh schválený.

- Žiadosť ZŠsMŠ o zmenu uznesenia č. 60/2019
p. prednosta – informoval, že ZŠsMŠ požiadala o zmenu uznesenia č. 60/2019 v bode č. 3 na
sumu 9 145 €. Suma 121 € o ktorú žiadajú zmeniť uznesenie predstavuje sumu faktúry
za revíznu správu klimatizácie pred zavedením do prevádzky, ktorá je súčasťou obstarávacej
ceny.

Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019
Ing. Popelková – úprava rozpočtu spočíva v navýšení kapitálových výdavkov na rekonštrukciu
strechy na budove KCB zo sumy 44 tisíc € na 147 tisíc €. Zvýšenie by malo byť kryté presunom
fin. prostriedkov z plánovanej rek. Hurbanovho námestia v sume 42 tisíc € a z vlastných zdrojov
– rekonštrukcie a obnovy objektu Pivár – 60 tisíc €. Realizačný projekt rekonštrukcie a obnovy
objektu Pivár v sume 60 tisíc € ostáva nedotknutý.
Ďalšou úpravou je na základe uznesenia MsR presun 1 500 € z MsK na KCB na obstaranie
multifunkčného kopírovacieho zariadenia, 200 € na vyhlásenie najúspešnejších športovcov
mesta za minulý rok a vo fin. operáciách výdavkov 2 500 € – schválenie zvýšenia podielu na
majetku RTV Prievidza navýšením podielu mesta. Je to kryté znížením prebytku rozpočtu.
Ing. Kováčová Píšová – je zámer riešiť realizačný projekt Piváru v tomto roku. Na vo hovorili
že by boli radi, keby Ing. Tihanyiová informovala o projekte strechy v akom je stave a ako to
bolo doteraz riešené.
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Ing. Tihanyiová – v roku 2017 konali na základe doručeného listu s fotodokumentáciou z KCB,
kde boli ako absolútne akútne a havarijné stavy označené dva priestory, a to nad trafostanicou
a nad kongresovou sálou. S blížiacou sa zimou nemohlo zatekať do trafostanice a ani do
kongresovej sály, preto sa to začalo okamžite riešiť, aby bolo pripravené všetko jednotne,
pretože opravovať strechu po častiach nie je dobré. V min. vol. období boli fin. prostriedky
schvaľované úpravou rozpočtu pred zimou tak, aby sa časťou prác na vytipovaných úsekoch
zalepili diery a následne po zime sa v zmysle zmluvy dorobili ostatné práce - položila sa izolácia
a ukončila sa rekonštrukcia oboch častí. V priebehu februára bola doručená žiadosť KCB
spoločne s fotodokumentáciou, podľa ktorej zatekalo vo veľkej sále.
Keďže mali projekt z roku 2017, riešili situáciu, či bude jednoduchšie obstarať celú
rekonštrukciu a urobiť výberové konanie na zvyšok časti 2, 3 a 5. Po prerokovaní a
konzultáciách sa dohodli, bolo vyhlásené výberové konanie na tieto tri časti s tým, že by sa
mala realizovať prvá časť a mesto bude robiť rekonštrukciu podľa toho ako bude mať financie,
Do rozpočtu na tento rok navrhli sumu 144 tisíc €, čo bola zostávajúca čiastka v zmysle
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a rozpočtu. Limitujúci faktor na to, ako sa práce budú
realizovať bude cash flow.
Mgr. Barborka – je urobený projekt na celú strechu v sume cca 218 tisíc €, spýtal sa ako
bola urobená súťaž.
Ing. Tihanyiová – súťaž bola urobená na tri ponuky. Bolo urobené verejné obstarávanie kvôli
tomu, aby sa vedelo, akú čiastku sa podarí vysúťažiť. Dohoda s nikým podpísaná nebola. Firma
bola vybratá len na tie dve časti, ktoré sa zrealizovali.
Mgr. Barborka - pochopil to tak, že sa bude robiť podľa projektu tak, aby bolo finančné krytie.
Spýtal sa, či je potrebné urobiť všetky tri časti naraz. Ako doplnila Ing. Tihanyiová, nie je to
potrebné.
Ing. Belianska – strechu riešia už od roku 2014, kedy dali prvý list, že im zateká. V roku 2017
od nájomcov dostali informáciu, že im zateká – Motoshop a Square. Vtedy mesto začalo robiť
obstarávanie, nakoľko fin. prostriedky neboli postačujúce a oprava bola rozdelená do 5 etáp.
V roku 2018 sa zrealizovala oprava dvoch častí. V roku 2018 napísala ďalšie listy, pretože im
po zime začalo znovu zatekať. Teraz po zime zateká vo veľkej sále tak, že to zasahuje to aj do
elektriky, čím sú ohrozovaní nielen zamestnanci, ale aj návštevníci. Na základe listu zo začiatku
roka sa ďalej koná.
Mgr. Barborka – v roku 2017 keď prišiel prvý dopis, dali poslanci návrh, aby sa strecha využila
aj napr. na umiestnenie kolektorov, čo nebolo akceptované. Teraz na VO sa dohodli a bolo
povedané, že sa nemusí robiť všetko naraz.
Ing. Tihanyiová – doplnila, že suma 44 tisíc € nepostačuje na opravu strechy nad veľkou sálou.
Ide o to, že nikto nevie čo sa so strechou udeje a môže sa stať, že môže začať tiecť na inom
mieste. Našli sa zdroje v rozpočte a pokiaľ bude cash flow, tak sa bude robiť celý strecha.
Mgr. Barborka – ide o havarijný stav, ale aj verejné osvetlenie je v havarijnom stave. Preto sa
spýtal primátora mesta, prečo sa nerieši havarijný stav verejného osvetlenia aj strechy KCB.
Ohrozuje to občanov, ktorí si poriadne platia dane. Preto dal návrh, nakoľko mesto je vo
vynikajúcej finančnej kondícii, aby sa zobral úver, čím by sa kompletne opravila strecha KCB
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a zrekonštruovalo verejné osvetlenie v celom meste. Mesto sa nezaťaží veľkými úvermi
a splátkami. Ing. Píšová na VO vypočítala, že pri úvere vo výške 500 tisíc €, splátky by boli cca
2 500 € a úspora na ver. osvetlení podľa auditu je 47 tisíc € ročne a splátky by boli cca 13 tisíc
€. Keby sa spravila rekonštrukcia verejného osvetlenia a zobral by sa úver, tak by sa ušetrilo
ešte 14 tisíc €. Preto sa spýtal primátora mesta, prečo nechce zobrať úver.
p. primátor – nikdy nepovedal, že nechce zobrať úver na verejné osvetlenie. Je potrebné
rokovať, pretože sú aj iné možnosti. Je potrebné osloviť aj väčšie firmy, aby sa úver brať
nemusel.
Mgr. Barborka – osobne navrhol zobrať úver a z týchto prostriedkov opraviť strechu na KCB
aj verejné osvetlenie urobiť kompletne verejnou obchodnou súťažou. Treba poopravovať veci,
ktoré nás súria a občania s nimi nie sú spokojní.
Ing. Lekýr – treba začať úverom a osobne si myslí, že mesto má na mesačné splátky vo výške 2
000 € a môže sa urobiť celá strecha, verejné osvetlenie aj kamerový systém.
Ing. Tihanyiová – do 1.5. je možnosť podať žiadosť na kamerové systémy a zvýšila sa aj
čiastka, ktorú je možné získať. Robí sa na tom a je možnosť získať až 60 tisíc.
Mgr. Barborka predniesol poslanecký návrh, ktorým MsZ žiada prednostu Msú Bojnice, aby
do konca apríla 2019 oslovil bankové inštitúcie za účelom poskytnutia úveru na účely
financovia a refinancovania investícií, prioritne strecha KCB, verejné osvetlenie, kamerový
systém vo výške 500 tisíc €;
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.
Mgr. Barborka - sa spýtal na presun fin. prostriedkov na futbalový štadión na soc. zariadenia.
Ing. Popelková – je to definované v rekreačných a športových službách, kde je všeobecne
uvedený účel ako rekonštrukcia futbalového ihriska v zmysle zmluvy. Presne nie je definovaný
účel.
p. primátor – doplnil, že bola schválená spoluúčasť podnikateľa vo výške 50 tisíc €, mesto
vybavilo výrub stromov, stavebné povolenie, čím si splnilo svoje povinnosti. Nevie aká je ďalšia
situácia.
Mgr. Barborka – podnikateľ, ktorý mal vložiť sumu na účet, tak n€obil a soc. zariadenia sú
naďalej v dezolátnom stave. Keď nebude postačovať suma 50 tisíc €, spýtal sa, či je mesto
ochotné dať väčšiu spoluúčasť ako 5 000 €.
p. primátor – suma 5 000 € je v rozpočte zahrnutá a rozhodujú poslanci.
Mgr. Greschner - nakoľko je známa suma 147 tisíc € na celú zostávajúcu časť strechy KCB,
vieme vypočítať, koľko by bolo treba na poškodenú časť. Preto sa spýtal na danú sumu. Niečo
je narozpočtované a potreboval by vedieť, koľko treba ešte dofinancovať.
Ing. Tihanyiová – je potrebné dofinancovať do 40 tisíc €.
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Interpelácie poslancov
Mgr. Barborka – v roku 2018 bolo prijaté uznesenie MsZ č. 120/2018 aby sa nehnuteľnosti v
areáli autokempingu vložili do spoločnosti Čajka Bojnice ako nepeňažný vklad, ale primátorom
mesta uznesenie nebolo podpísané. Išlo to na prokuratúru, z ktorej prišlo upovedomenie, že zo
strany poslancov neboli zistené žiadne pochybenia. Preto dal poslanecký návrh, aby MsZ
zobralo na vedomie zámer vložiť nehnuteľný majetok mesta nachádzajúci sa v areáli
Autokempingu Bojnice ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti podľa
osobitného predpisu v zmysle VZN 3/2015, článok 3, odst. 1. b.
Návrh predložil z dôvodu, že ide o nehospodárne nakladanie s majetkom mesta, ktorý je od
určitej doby nefunkčný. O prenájom autokempingu majú záujem viacerí záujemcovia, rád by
rozvíril debatu, aby sa poslanci dohodli do budúcnosti čo sa urobí s autokempingom, či sa
prenajme, vloží do spoločností.... . Preto dal návrh na vzatie na vedomie a na májovom MsZ by
sa rozhodli, čo s autokempingom urobia.
Mgr. Greschner – doplnil, že autokemping nie je celý majetkom mesta, sú to len budovy, ktoré
sa v ňom nachádzajú a ktorých účtovná hodnota je v súčasnosti nulová. Príjem mesta bol za
posledné obdobie na úrovni 4 000 – 4 500 € ročne.
Ing. Kováčová Píšová – na VO hovorili aj o autokempingu, ktorý už nie je záujem ďalej
prenajímať. Vystupuje tu aj otázka predaja, pričom by to boli len budovy, z ktorých len jedna
je pevne spojená so zemou. Keby sa to riešilo vkladom do nejakej obchodnej spoločnosti, vklad
by sa mal ohodnotiť znaleckým posudkom. Malo by sa postupovať transparentne a nevie či
mesto má skúsenosť s takýmto vkladom. Ak sa to má ďalej riešiť, je potrebné právne stanovisko,
aby to bolo v poriadku, ošetrené, aby to prešlo odbornými komisiami a MsR. Očakávala, že
mesto podnikne kroky, aby pozemky dostalo do vlastníctva.
p. primátor – zo strany štátnych lesov nebol záujem o zámenu pozemkov, v decembri min. roku
ich mesto znovu oslovilo s ponukou odkúpenia, ale doteraz neprišla žiadna odpoveď z ich
strany. Na budúci týždeň má rokovanie so zástupcami štátnych lesov a následne bude poslancov
informovať.
Ing. Kováčová Píšová - na fin. komisii riešili aj úvahy o spol. Kúpele Bojnice, kde má mesto
akcie, aby prevod vlastníctva prebehol nie do kmeňových akcií, ale do prioritných akcií
spoločnosti.
Ing. Lekýr - je toho názoru, že autokemping sa stal zaujímavý preto, že sa daná lokalita začala
rozvíjať. Prišli viaceré žiadosti a každý záujemca by mal predložiť aké má plány a ako vie mestu
pomôcť. Je potrebné rozhodnúť, čo bude pre mesto najlepšie, aby sa aj najlepšie zhodnotil
majetok.
Mgr. Barborka – doplnil, že účtovná hodnota budov je tam nulová. P. Kučerová autokemping
mala v nájme 22 rokov, každý rok opravila chatky v hodnote 2 000 €, ale za tých 44 tisíc € sa
tam nič nezmenilo. Občania nevedia o tom, že pozemky nie sú mestské. Chcel vyprovokovať
vedenie mesta, aby sa dali ohodnotiť chatky, aby sme poznali ich hodnotu. Mesto sa snažilo
dohodnúť so št. lesmi na výmene. Má záujem, aby mesto výhodne narábalo s majetkom mesta.
Ročný nájom cca 4 500 € ročne sa mu vidí málo. Preto dal návrh, aby každý zo záujemcov
predložil svoj zámer, čo by chcel do budúcna s autokempingom urobiť. Následne MsZ vyberie
z ponúk tú najvýhodnejšiu pre mesto. Pokiaľ bude ponuka zo strany kúpeľov výhodná, tak mesto
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tým len získa. Pokiaľ to výhodné nebude, tak sa zmluva nepodpíše. Do májového MsZ by mali
byť všetci žiadatelia oslovení.
p. Hanzel – na mesto prišlo veľa žiadostí ohľadom nájmu. Ing. Eliáš niečo zveľadil a teraz tam
každý cíti veľký zisk. Pokiaľ to má byť transparentné, predložil poslanecký návrh, aby
prednosta oslovil žiadateľov, aby do 10 dní predložili svoje ponuky čo tam chcú zrealizovať
a koľko preinvestovať, aby z nich následne mohli vyberať.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh schválený.
Ing. Herda – doplnil, že autokemping má nulovú účtovnú hodnotu a je vedený v účtovníctve
v nadobúdacej hodnote cca 190 tisíc €. Je možné zverejniť ponuky, ale nakladanie s majetkom
mesta bude predmetom ďalšieho uznesenia.
Mgr. Greschner – na poslednom VO informoval p. primátor o stretnutí s Ing. Badžgoňom, rád
by poznal výsledok rokovania, a prečo nebol prizvaný na stretnutie VO, kde by mohol predstaviť
svoje vízie.
p. primátor – pokiaľ bude mať poslanecký zbor požiadavku na stretnutie, nemá problém ho na
VO zavolať. Nakoľko len prechádzal cez Prievidzu, tak sa mu ozval. Informoval, že robia na
zábavnom parku.
Mgr. Greschner – nakoľko p. primátor informoval o prijímaní ďalšieho zamestnanca na MsÚ
na polovičný úväzok, spýtal sa na akú funkciu.
p. primátor – nový zamestnanec by bol prijatý na polovičný pracovný úväzok a bude mať na
starosti poslancov, komisie a bude pomáhať p. prednostovi.
Mgr. Greschner – nakoľko sa stále hovorí o cestovnom ruchu, možno by bolo dobré začať
s polovičným úväzkom u zamestnanca v cestovnom ruchu.
p. Hanzel – sa spýtal ohľadom transformácie hornej Nitry, vraj bola za p. primátorom p.
Hagarová, aby robila koordinátorku za mesto. Je toho názoru, že v poslaneckom zbore je dosť
šikovných ľudí, ktorí by vedeli mesto zastúpiť.
p. primátor – na VO padlo toto meno ako aj to, že by mala robiť pre Nováky, ale vraj by radšej
chcela robiť pre Bojnice.
Ing. Kováčová Píšová – požiadala p. prednostu, aby informoval, o projekte transformácie
hornej Nitry. Primárne sú oslovené 4 mestá a pokiaľ nevymenujeme koordinátora do konca
týždňa, tak môžeme v tomto procese o niečo prísť. Preto apelovala, aby bol čo najskôr
vymenovaný koordinátor.
Mgr. Greschner – v rámci poslaneckého zboru sa hovorilo o Ing. Lekýrovi.
p. prednosta – pri tvorbe akčného plánu bol od začiatku, keď sa začali formovať jednotlivé
skupiny, ktoré boli rozdelené na sekcie a výsledkom malo byť podanie projektového zámeru.
Za mesto boli zámery podané na úrad vlády a boli tam zahrnuté projekty ako Pivár,
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rekonštrukcia parkovísk, revitalizácia plážového kúpaliska, námestia, rekonštrukcia zberného
dvora, rekonštrukcia KCB ... . Môže to rozposlať poslancom.
Ing. Lekýr - môžu byť do toho zainteresovaní viacerí, nielen jeden koordinátor.
p. Hanzel – mohla by sa vytvoriť skupina v zložení Ing. Lekýr, p. prednosta a Ing. Kováčová
Píšová.
p. Moštková – podala stručnú informáciu k akčnému plánu, nakoľko sa venuje danej
problematike.
Ing. Kováčová Píšová – doplnila, že ide o 100 percentné financovanie projektov bez
spoluúčasti mesta.
Mgr. Greschner – spýtal sa Ing. Tihanyiovej ohľadom dokončenia prechodu medzi areálom
parku a Okrajovou ulicou, nakoľko termín ukončenia bol november 2018.
Ing. Tihanyiová – mešká prekládka VN ochranného pásma VVN, čaká sa na to, kedy rozvodné
závody zrealizujú prekládku. Nie sú známe informácie o konkrétnom termíne, kedy sa to bude
realizovať.
Mgr. Greschner – je tam pomerne veľký výškový rozdiel, takmer 0,5 metra.
Ing. Tihanyiová – je možné požiadať o premostenie, aby tam ľudia neskákali, keďže je tam
výškový rozdiel. Môžu požiadať o dočasný prechod pre chodcov.
Mgr. Greschner – sa spýtal, v akom profile bude finálna verzia, či sa to bude dorovnávať.
Ing. Tihanyiová – bude to dospádované.
Ing. Lekýr – žiadali v plnom profile spraviť chodník nanovo.
p. Pračková- nakoľko je už polovica apríla, spýtala sa na prechod od bezbariérového výstupu
z parkoviska, na ktorom sa mali upraviť schody. V nedeľu keď išla okolo, tak to spravené ešte
nebolo. Bolo povedané, že sa tam spraví plynulý prechod, aby tam mohli bezproblémovo
prechádzať s kočíkmi.
Ing. Hnáth – dúfa, že do polovice mája sa im to podarí zrealizovať. Budú sa snažiť to spraviť
čo najskôr.
Ing. Lekýr – do akcií, ktoré sa budú konať na zámku by bolo dobré to spraviť. Parkoviská
dokážu prinášať financie, sú vyčistené, pripravené, a preto požiadal o urgentné dobudovanie.
p. Pračková – všade na internete sa uvádza termín otvorenia LTS 27. 4. 20190. Do toho dátumu
by to malo byť spravené. Hovorili o tom už oveľa skôr.
Mgr. Barborka – už niekoľko mesiacov sa hovorí o výmene povrchu na multifunkčnom ihrisku.
Spýtal sa v akom je to štádiu a čo v prípade, pokiaľ prostriedky nebudú mestu schválené.
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Ing. Tihanyiová – žiadosť bola podaná na úrad vlády a zatiaľ je len potvrdené, že to bolo
doručené a žiadosť je v poriadku. Vlani keď sa predkladala žiadosť o mesiac neskôr,
vyrozumenie prišlo až na konci leta. Nevie povedať, kedy bude vyhodnotenie. Čo sa týka
financovania, ak budeme mať potvrdenie, že dotácia nebola schválená, predložia požiadavku
na rokovanie.
Mgr. Barborka - sa spýtal na ihrisko v Dubnici.
Ing. Tihanyiová – rekonštrukcia bude musieť byť spravená spôsobom, ktorý bude konzultovaný
s predkladateľom petície p. Roháčom. Na základe vyjadrenia 4 firiem, ktoré dodávajú
zariadenie detských ihrísk, buď sa bude musieť uviesť že to bude ihrisko bez športoviska alebo
športovisko bez ihriska. Obe veci sa nedajú skĺbiť pri rešpektovaní ochranného pásma
a ochranných plôch detského ihriska. Predkladatelia petície budú pozvaní na MsÚ, pretože si
musia vybrať variant, nakoľko obe veci sa zrealizovať nedajú. Termín niekedy na budúci týždeň.

Rôzne:
- Zvolanie stretnutia s obyvateľmi k parkovaciemu systému
Ing. Lekýr predložil poslanecký návrh, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach žiada
prednostu MsÚ Bojnice aby na termín 24. 04. 2019 o 17.00 h zvolal obyvateľov mesta Bojnice
do zasadačky MsÚ Bojnice na prerokovanie Plánu statickej dopravy mesta.
- Návrh postupnej obnovy a optimalizácie spotreby energie systému verejného osvetlenia v
Bojniciach
Ing. Kováčová Píšová – informovala o doplnení uznesenia č. 113/2019 o sumu 5 000 €, ktoré
nebolo na zasadnutí MsZ dňa 28. 3. 2019 schválené.

Záver: 19.07 h
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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

___________________________________
Mgr. Zlatica Sedláková

___________________________________
Jozef Hatvanyi
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PRIJATÉ UZNESENIA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 10. apríla 2019
UZNESENIE č. 123/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 10. apríla 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 124/2019
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:
7. Rôzne
b) Návrh postupnej obnovy a optimalizácie spotreby energie systému verejného
osvetlenia v Bojniciach
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 125/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera na doplnenie dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach tak, aby bol zaradený do programu zasadnutia ako bod 3 –
Informatívna správa OOCR RHNB o čerpaní dotácií mesta Bojnice na rok 2019;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera na doplnenie dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach tak, aby bol zaradený do programu zasadnutia ako bod 3 –
Informatívna správa OOCR RHNB o čerpaní dotácií mesta Bojnice na rok 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
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Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 126/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Jozefa Barborku na doplnenie dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach tak, aby bol zaradený pred bod „Rôzne“ bod 6 – Interpelácie
poslancov;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Jozefa Barborku na doplnenie dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach tak, aby bol zaradený pred bod „Rôzne“ bod 6 – Interpelácie
poslancov.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 127/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Ing. Michal Lekýr, PhD:
člen: Mgr. Maroš Greschner
člen: Mgr. Martina Kielarová
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 128/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu k návrhu členského príspevku MAS Magura-Strážov.
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. 129/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
členský príspevok mesta Bojnice do MAS Magura-Strážov vo výške 0,50 € na obyvateľa.
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.
UZNESENIE č. 130/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu výkonnej riaditeľky OOCR RHNB o čerpaní finančnej dotácie na rok
2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 131/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jaroslava Hanzela v nasledovnom znení:
MsZ žiada prednostu MsÚ aby zverejnil zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Bojnice po
dobu 10 dní, a to nebytových priestor vo vlastníctve mesta Bojnice v polyfunkčnom objekte na
Hurbanovom námestí 47/36 v Bojniciach, postavený na pozemku parc. č. 2314/2, vo výmere
178,12 m2 (prízemie, 1. poschodie a podkrovie) na dobu n€čitú s výpovednou lehotou 1 rok;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jaroslava Hanzela v nasledovnom znení:
MsZ žiada prednostu MsÚ aby zverejnil zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Bojnice po
dobu 10 dní, a to nebytových priestor vo vlastníctve mesta Bojnice v polyfunkčnom objekte na
Hurbanovom námestí 47/36 v Bojniciach, postavený na pozemku parc. č. 2314/2, vo výmere
178,12 m2 (prízemie, 1. poschodie a podkrovie) na dobu n€čitú s výpovednou lehotou 1 rok;
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.132/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
zámer prevádzkovať TIK prostredníctvom OOCR RHNB v priestoroch:
2. nebytový priestor v polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí 47/36 v Bojniciach
postavený na pozemku parc. č. 2314/2 vo výmere 38,92 m2 (miestnosť na prízemí vpravo).
Mesto bude financovať prevádzku TIK prostredníctvom dobrovoľného členského príspevku;
B/ žiada primátora mesta
aby predložil na rokovanie predstavenia OOCR RHNB a valného zhromaždenia ponuku mesta.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 133/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Bojnice o zmenu uznesenia MsZ č. 60/2019;
B/ schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 60/2019, ktorého písmeno C/ bude po zmene znieť takto:
C/ schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku obstaraného Základnou školou s materskou školou Bojnice,
Školská 292/7, 972 01 Bojnice, IČO: 31201628 v celkovej obstarávacej hodnote 32.526,95 € :
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 9.145,00 €;
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

UZNESENIE č. 134/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Jozefa Barborku v nasledovnom znení:
MsZ žiada prednostu Msú Bojnice, aby do konca apríla 2019 oslovil bankové inštitúcie za
účelom poskytnutia úveru na účely financovia a refinancovania investícií, prioritne
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strecha KCB, verejné osvetlenie, kamerový systém vo výške 500 tisíc €;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Jozefa Barborku v nasledovnom znení:
MsZ žiada prednostu Msú Bojnice, aby do konca apríla 2019 oslovil bankové inštitúcie za
účelom poskytnutia úveru na účely financovia a refinancovania investícií, prioritne
strecha KCB, verejné osvetlenie, kamerový systém vo výške 500 tisíc €;
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 135/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019 vrátane zmien 1 - 3;
B/ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2019 vrátane zmien 1 – 3 takto:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Bilancia kapitálového rozpočtu:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Bilancia bežného rozpočtu:
Finančné operácie príjmové:
Finančné operácie výdavkové:
Bilancia finančných operácií:

-

4 070 626
5 714 151
1 643 525
5 347 910
5 304 445
43 465
1 789 300
147 640
1 641 660

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

UZNESENIE č. 136/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Jozefa Barborku vložiť nehnuteľný majetok mesta nachádzajúci sa
v areáli Autokempingu Bojnice ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti podľa
osobitného predpisu v zmysle VZN 3/2015, článok 3, odst. 1. b.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
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Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnený:1

UZNESNIE č. 137/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jaroslava Hanzela, v nasledovnom znení:
MsZ žiada prednostu MsÚ Bojnice, aby oslovil záujemcov, aby doplnili svoje žiadosti
o biznis plán na prevádzkovanie autokempingu s termínom predkladania biznis plánu do 30.
4. 2019;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jaroslava Hanzela, v nasledovnom znení:
MsZ žiada prednostu MsÚ Bojnice, aby oslovil záujemcov, aby doplnili svoje žiadosti
o biznis plán na prevádzkovanie autokempingu s termínom predkladania biznis plánu do 30.
4. 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 138/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Michala Lekýra, PhD. v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach žiada prednostu MsÚ Bojnice aby na termín 24. 04.
2019 o 17.00 h zvolal obyvateľov mesta Bojnice do zasadačky MsÚ Bojnice na prerokovanie
Plánu statickej dopravy mesta;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Michala Lekýra, PhD. v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach žiada prednostu MsÚ Bojnice aby na termín 24. 04.
2019 o 17.00 h zvolal obyvateľov mesta Bojnice do zasadačky MsÚ Bojnice na prerokovanie
Plánu statickej dopravy mesta.
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. 139/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh postupnej obnovy a optimalizácie spotreby energie systému verejného osvetlenia
v Bojniciach;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
1. Návrh postupnej obnovy a optimalizácie spotreby energie systému verejného osvetlenia
v Bojniciach podľa funkčných celkov (podľa RVO) v zmysle návrhu Koncepčného
návrhu obnovy a prevádzkovo-energetickej optimalizácie systému verejného
osvetlenia mesta Bojnice a realizačného projektu spoločnosti AKTÉ, light of future,
Zlín, ČR, po dopracovaní technickej dokumentácie;
2. Zadanie spracovania projektu Energetickej prevádzkovej optimalizácie sústavy
verejného osvetlenia a realizačného projektu mesta Bojnice spoločnosti AKTÉ, light of
future, Zlín, ČR v cene do 5 000 € s termínom dodania do 30. 4. 2019;
3. Na májovom zasadnutí MsZ v Bojniciach schváliť časový a finančný plán postupnej
obnovy verejného osvetlenia, t. j. stanoviť, ktorý zo štyroch funkčných celkov sa bude
realizovať ako prvý, druhý, tretí a štvrtý a kedy (na základe stanoviska odborných
komisií pri MsZ) sa začne obnova verejného osvetlenia;
4. V súvislosti s potrebou zadania spracovania projektu Technickými službami, p. o. m.
Bojnice, schvaľuje v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a v súlade s § 11 odsekom 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov kompetenciu primátora mesta vykonať zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením nad rámec písmena h) uznesenia MsZ v Bojniciach č. 17/2019
zo dňa 31.1.2019, a to zapracovaním príspevku pre TS, p. o. m. Bojnice do rozpočtu
mesta Bojnice na rok 2019 v sume do 5 000 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 10. apríla 2019
ČÍSLA
UZNESENÍ
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

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 - 10. apríla 2019
ČÍSLA
136 137 138 139

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

A
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A
A
A
A
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A
O

„A“ – za
„P“ – proti
„Z“ – zdržal sa
„O“ – ospravedlnený
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