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

__________________________________________________________
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
OSPRAVEDLNENÍ: Mgr. Jozef Barborka (prišiel 12.00)
Ing. Michal Lekýr (prišiel 10.40, 16:36 odišiel)
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.
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 8 poslancov, čím
je rokovanie MsZ uznášaniaschopné. Zároveň predniesol návrh programu v nasledovnom
znení:

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

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Správa o činnosti MsR ku dňu 28. 3. 2019
Správa o plnení uznesení ku dňu 28. 3. 2019
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách ku dňu 28. 3. 2019
Výsledky inventarizácie za rok 2018:
a) Mesto Bojnice
b) Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m.
c) Technické služby p. o. m. Bojnice
d) Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
7. Výsledky inventarizácie školských zariadení za rok 2018:
a) Základná škola s materskou školou
b) Základná umelecká Bojnice
c) Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
8. Návrh na odpis pohľadávok KCB, p. o. m. voči CUBE, s. r. o., so sídlom Galvaniho
7/1, Bratislava, IČO: 36842583
9. LTS 2019 – návrh plánu aktivít KCB, p. o. m.
10. Návrh na 1. úpravu rozpočtu TS, p. o. m. na rok 2019
11. Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady
12. Predaj a prenájom nehnuteľností:
a) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy so ZŠsMŠ, žiadateľ O2 Slovakia, s. r. o.,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
b) Opakovaná žiadosť o prenájom areálu Autocampingu, žiadateľ Naše Bojnice, o. z.
c) Žiadosť o uzatvorenie budúceho vecného bremena, žiadateľ ELSPOL-SK, s. r. o.,
Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
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d) Žiadosť o odpredaj pozemku, žiadateľ Ľubomír Rešeta, Prievidzská ul. 252/22, 972 01
Bojnice
e) Žiadosť o budúci odpredaj pozemku, žiadateľ AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470, 971 01
Prievidza
f) Návrh postupnej obnovy a optimalizácie spotreby energie systému verejného osvetlenia
v Bojniciach
13. Rôzne:
a) Financovanie SOcÚ Bojnice v roku 2019
b) Informatívna správa k zabezpečeniu výmeny technologického zariadenia v strojovni
a ostatných častí súvisiacich s úpravou a ohrevom vody na plážovom kúpalisku
c) Návrh na zmenu uznesenia č. 84/2019 zo dňa 28.2.2019
14. Záver
Vystúpenie občanov: 16.00 – 17.00 hod.
Interpelácie poslancov: od 17.00 hod. (po vystúpení občanov mesta)
Hlasovaním poslancov bol návrh programu jednomyseľne schválený.
Mgr. Pipíšková – predniesla poslanecký návrh na doplnenie bodov programu nasledovne:
13. Rôzne
d) Žiadosť o prerokovanie a schválenie predloženého návrhu plánu aktivít na rok 2019 –
príprava kultúrnych a spoločenských podujatí a sprievodných aktivít organizovaných
OOCR Región Horná Nitra – Bojnice v spolupráci s KCB
e) Voľba zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy škôl a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice
f) Žiadosť AZ REAL Prievidza, s. r. o. v zastúpení investora SALS, s. r. o., Zlaté Moravce
o podaní žiadostí týkajúci sa umiestnenia stavieb Penzión 1 – Bojnice, Penzión – 2
Bojnice a Wellness Bojnice
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.
Za členov návrhovej komisie pre spracovanie uznesení boli navrhnutí:
predseda – Ing. Antónia Kováčová Píšová
členovia – Mgr. Mária Pipíšková a Jaroslav Hanzel.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Maroš Greschner a Jozef Hatvanyi.
Sčítaním hlasov bol poverený prednosta MsÚ Bojnice – Ing. Dušan Hnáth.

Správa o činnosti MsR ku dňu 28. marca 2019
Správu vypracoval a predniesol prednosta MsÚ Bojnice – Mgr. Daniel Palacka. Zo strany
prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Správa o plnení uznesení ku dňu 28. marca 2019
Správu vypracoval a predniesol hlavný kontrolór mesta – Ing. Ľubomír Kutaš.
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Mgr. Pipíšková – odporučila uznesenie č. 349/2016 – odkúpenie akcií, naďalej ponechať
v sledovaní a na najbližšom zasadnutí VO sa tým zaoberať.

Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách ku dňu 28. 3. 2019
Správu vypracoval a predniesol hlavný kontrolór mesta – Ing. Ľubomír Kutaš. Zo strany
prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
p. Hatvanyi predniesol poslanecký návrh, aby body programu č. 6 a 7 boli prerokované bez
rozpravy. Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.

Výsledky inventarizácie za rok 2018:
Mesto Bojnice
Materiál bol prerokovaný bez rozpravy a poslancami hlasovaním jednomyseľne schválený.
Kultúrne centrum Bojnice, p. o. m.
Materiál bol prerokovaný bez rozpravy a poslancami hlasovaním jednomyseľne schválený.
Technické služby p. o. m. Bojnice
Materiál bol prerokovaný bez rozpravy a poslancami hlasovaním jednomyseľne schválený.
Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice
Materiál bol prerokovaný bez rozpravy a poslancami hlasovaním jednomyseľne schválený.

Výsledky inventarizácie školských zariadení za rok 2018:
Základná škola s materskou školou
Materiál bol prerokovaný bez rozpravy a poslancami hlasovaním jednomyseľne schválený.
Základná umelecká Bojnice
Materiál bol prerokovaný bez rozpravy a poslancami hlasovaním jednomyseľne schválený.
Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
Materiál bol prerokovaný bez rozpravy a poslancami hlasovaním jednomyseľne schválený.

Návrh na odpis pohľadávok KCB, p. o. m. voči CUBE, s. r. o., so sídlom
Galvaniho 7/1, Bratislava, IČO: 36842583
Materiál vypracovala a predniesla riaditeľka Kultúrneho centra Bojnice, p. o .m. – Ing.
Emília Belianska.
Ing. Kováčová Píšová - na fin. komisii sa zhodli na tom, že v budúcnosti by sa už nič takéto
nemalo stať. Firma zanikla likvidáciou ešte v roku 2015. Opravná položka sa mala vytvoriť už
pred 5 rokmi.
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Ing. Belianska – na konci roka 2015 prišlo rozhodnutie. Od 1. 7. sa knižnica pripojila ku KCB
a až v auguste prišiel ďalší list, ktorým bolo potrebné zaplatiť exekučné konanie a vyrovnanie
a najskôr sa to mohlo riešiť v inventarizácii 2016. Spis nebol ešte uzatvorený a prišlo len
rozhodnutie ktorým neboli vysporiadané ešte všetky exekučné poplatky. Doplnila, že to nemá
žiaden vplyv na výsledok hospodárenia, účtovníctva ani daňového základu.
Ing. Kováčová Píšová – malo sa to riešiť v roku, kedy to vzniklo. Spoločnosť neplatila nájom,
ale naďalej pokračovala v nájme priestorov.
p. primátor – doplnil, že nájomca pokiaľ neplatí je trikrát upozornený a pokaľ nereaguje,
postupuje to na vymáhanie právnemu zástupcovi.

LTS 2019 – návrh plánu aktivít KCB, p. o. m.
Materiál vypracovala a predniesla riaditeľka Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m. – Ing.
Emília Belianska. Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne
pripomienky.

Návrh na 1. úpravu rozpočtu TS, p. o. m. na rok 2019
Návrh vypracoval a predniesol riaditeľ Technických služieb, p. o. m. Bojnice – Ing. Dušan
Hnáth.
Ing. Lekýr - sa spýtal na počet pokladní, ktoré využívajú TS. Na plážové kúpalisko by umiestnil
kombináciu platobného terminálu aj kasy.
Ing. Hnáth – musia zakúpiť minimálne 4 nové pokladne. U dodávateľa bude musieť ešte
preveriť pokladne na parkoviskách, či sú prepojené s fin. správou.

Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady
Návrh vypracoval vedúci správneho oddelenia MsÚ Bojnice - Ing. Pavel Herda, z dôvodu
jeho neprítomnosti materiál predniesol prednosta MsÚ Bojnice – Mgr. Daniel Palacka.
Informáciu k návrhu VZN predniesla aj riaditeľka ZŠsMŠ Bojnice – PaedDr. Rybárová.
p. Pračková - sa vyjadrila k stanovisku Ing. Herdu, ktoré im bolo doručené v nočných hodinách.
Za komisiu vzdelávania návrh VZN pripomienkovali. Poukázala na chybu hneď v úvode, kde je
síce uvedený zákon č. 544/2010 o dotáciách, ale v úvodnom ustanovení VZN zákon spomenutý
nie je. Žiada VZN prepracovať, zahrnúť tam aj ustanovenia týkajúce sa dotácií, keďže sa má
zvýšiť stravná jednotka na 1,27 €, čo predstavuje rozdiel 7 centov na odobratý obed. Malo by
sa vo VZN určiť, kto bude túto čiastku uhrádzať a akým spôsobom. Chýbajú ustanovenia, keďže
dotácia zo št. rozpočtu je pre deti určená len pokiaľ sú prítomné na VV procese a pokiaľ nie sú,
tak musia platiť plnú sumu. Ako bude aj toto VZN riešiť. Podľa nej bolo VZN trochu
skopírované. Pokiaľ má byť VZN pre všetkých zrozumiteľné a malo by sa dodržiavať, očakával
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by, že bude prepracovanejšie aj keď sa uvádza, že konkrétne podmienky určuje vnútorná
smernica školskej jedálne. Org. poriadok to nezohľadňuje a vo vnútornom poriadku školy to
tiež nebolo uvedené. Uznesenie v predloženom znení by nemalo byť schválené, malo by sa
zobrať len na vedomie a doplniť, aby každý, kto si VZN prečíta, sa ním vedel riadiť. Rodičia by
po prečítaní VZN nemali dohľadávať informácie, ktoré by mali byť jeho súčasťou.
JUDr. Lukačovič – síce nebol tvorcom VZN, ale vychádza zo základného zákona č. 245/2008
- školský zákon. Je na tvorcovi VZN, ako sa s odkazovaním vysporiada, či bude odkazovať na
právne normy alebo bude všetko uvedené vo VZN. Čo sa týka dotácií, to čo vo VZN nie je
uvedené, je uvedené v zákone o dotáciách.
p. Pračková - keď je v dôvodovej správe definovaný zákon, na ktorý sa odkazuje, či by nemal
byť uvedený aj v úvodných ustanoveniach.
JUDr. Lukačovič - z hľadiska právnej istoty by tam uvedený mohol byť.
Ing. Kutaš - v preambule VZN sa deklaruje, že pri jeho tvorbe bola prebratá legislatíva.
Chýbajúci zákon by tam doplnil, nakoľko úzko súvisí s dotáciami. VZN by malo byť čisté,
jednoznačné, čitateľné, nakoľko ho bude čítať obyčajný človek, ktorý sa bude podľa neho riadiť.
VZN by nemalo citovať paragrafy a odseky zákona, ale má sa odvolávať na platnú právnu
úpravu v danej oblasti.
PaedDr. Rybárová - VZN už mohlo byť trošku skôr vytvorené. Keby sa aj VZN neschválilo
nebude to teraz pre školu až taký veľký problém.
p. prednosta - postup prijímania VZN je taký, že VZN sa 15 dní pred zasadnutím MsZ zverejňuje
na pripomienkovanie a pokiaľ sú pripomienky, nie je problém ich do VZN zapracovať.
p. Pračková – na komisii 14. 3. VZN pripomienkovali, bolo to na MsR aj VO. Pokiaľ to z ich
strany pripomienkované bolo, mali sa tomu. Navrhla VZN v predloženom znení neschváliť.
Ing. Lekýr – súhlasí s doplnením zákona do hlavičky VZN. Na základe skúseností z minulých
období, neodporúčal by nejaké kopírovanie zo zákona, pretože prokuratúra pravidelne rušila
mestu VZN, ktoré boli nad rámec zákona, pretože tam boli uvedené duplicitné informácie zo
zákona.
p. prednosta – zmeny vo VZN je možné robiť len jeho zmenou. Ak by sa dnes VZN neschválilo,
bude ďalej platné pôvodné VZN.
p. Hatvanyi – predniesol poslanecký návrh, aby bol bod programu č. 11 vypustený z programu
rokovania MsZ. Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh schválený.

Predaj a prenájom nehnuteľností:
- Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy so ZŠsMŠ, žiadateľ O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova
24, 851 01 Bratislava 5
p. prednosta – dňa 20. 2. 2019 bola na mesto doručená žiadosť od spol. O2 Slovakia, s. r. o.,
o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 1. 5. 2007 o 6 mesiacov do 31.10.2019 uzatvorenú so
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ZŠsMŠ Bojnice. O predĺženie požiadali z dôvodu, že 30. 4. 2019 končí platnosť nájomnej
zmluvy. Majú predbežnú dohodu o presťahovaní telekomunikačnej stanice na budove
nemocnice v Bojniciach, ale presťahovanie bude možné až po skolaudovaní rekonštrukcie
strechy a definitívnym schválením novým vedením nemocnice. V prípade, že by bola stanica O2
z budovy školy odstránená pri skončení platnosti zmluvy, mesto by zostalo na väčšine svojho
územia bez pokrytia signálom O2.
Mgr. Greschner - lehota 2 mesiace sa mu vidí málo, preto požiadal, aby v zmluve bola
dohodnutá ochranná doba po dobu jedného roka od odstránenia antén, aby sa nestalo, že
mestu potom vzniknú náklady s opravou strechy, ktorá bola poškodená buď umiestnením alebo
odinštalovaním antén.
JUDr. Lukačovič – takéto voľné ustanovenie je možné do zmluvy dať, pokiaľ s tým bude
súhlasiť aj druhá strana.
Mgr. Greschner – spýtal sa právnika v súvislosti s uznesením, či by nebolo vhodné predĺženie
podmieniť ako bod B v uznesení – ako záruku na prípadné vady na streche na dobu jedného
roka.
JUDr. Lukačovič – je možné dať takúto podmienku do uznesenia. Je to skôr dispozitívna
úprava zmluvných podmienok, pretože zodpovednosť za vady sa rieši iným spôsobom.
Ing. Lekýr – treba pozitívne vnímať vôľu spol. O2, ktorá sa nesnaží tlačiť mesto do situácie, že
ide o verený záujem. Spol. sama požiadala o predĺženie nájmu a majú záujem antény
presťahovať.
Ing. Kováčová Píšová – na VO hovorili o tom, že zariadenie, ktoré je na streche je dosť ťažké
a pri manipulácii môže poškodiť strechu. Preto sa aj spýtala, či nie je známa príčina poslednej
reklamácie opravy strechy na MŠ.
p. Hatvanyi – hovoril s p. riaditeľkou školy, ale nie je známe, čo bolo príčinou poškodenia
strechy.
JUDr. Lukačovič – ak by nájomca spôsobil škodu na majetku, tak podľa zákona zodpovedá za
spôsobenú škodu. Mesto má možnosti na to, aby vymáhalo škodu, ktorý bola spôsobená
umiestnením antény.
- Opakovaná žiadosť o prenájom areálu Autocampingu, žiadateľ Naše Bojnice, o. z.
p. prednosta – dňa 27. 2. 2019 bola na mesto doručená opakovaná žiadosť o dlhodobý
prenájom, prípadne odkúpenie areálu autocampingu, vrátane všetkých súvisiacich
nehnuteľností v tomto areáli, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bojnice od spoločnosti Naše
Bojnice, o. z.. Areál autocampingu je v súčasnosti bez nájomcu, neprevádzkovaný.

6

- Žiadosť o uzatvorenie budúceho vecného bremena, žiadateľ ELSPOL-SK, s. r. o.,
Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
Ing. Tihanyiová – žiadateľ predložil návrh na zriadenie budúceho vec. bremena na pozemkoch
vo vlastníctve mesta Bojnice zapísaných na LV č. 2825 v k. ú. Dubnica v lokalite ul. Lesná
a Tále, ktoré spočíva v uložení NN vedenia v rozsahu:
- parc. reg. E vo výmere 333 m2 (ost. plocha) v rozsahu 6 m
- parc. reg. E 1575/25 vo výmere 888 m2 (ost. plocha) v rozsahu 42 m,
spolu rozsah vec. bremena vo výmere 28 m2. Skutočný rozsah vec. bremena bude určený
porealizačným GP vyhotoveným spol. ELSPOL-SK, Námestovo.
- Žiadosť o budúci odpredaj pozemku, žiadateľ AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470, 971 01
Prievidza
Ing. Tihanyiová – žiadateľ v zast. investora Kucka, s. r. o., predložil návrh na odkúpenie
pozemku vo vlastníctve mesta Bojnice v k. ú. Bojnice v lokalite Prievidzská cesta v rozsahu:
LV č. 3928, parc. reg. E: 1283/4 vo výmere 113 m2 (ost. plocha)
LV č. 1, parc. reg. C 3468/1 vo výmere 262 m2 (zast. plocha a nádvorie)
spolu výmere 375 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.
Ing. Kováčová Píšová – p. Kucka sa zúčastnil zasadnutia VO, na ktoré priniesol odlišnú
situáciu ako bola pôvodne predložená. Na stav. komisií sa zaoberali tým, aby bol zabezpečený
chodník. Chodník ktorý ide k plážovému kúpalisku bude zrušený a nahradený novým. Požiadala
p. Kucku o vyjadrenie, pretože to, čo bolo odprezentované na VO nesúhlasí so žiadosťou.
p. Kucka – priniesol projekt nanovo. Chceli vybudovať chodník popri parkovisku až po vchod
do reštaurácie a bol by vybudovaný zjazd pri schodoch. Pozemok neuzavrú, bude stále
prechodný, len bude oddelený od cesty a bude tam areálové osvetlenie.
Ing. Lekýr – snažili sa hľadať riešenie, nakoľko nechce predávať mestské chodník, ale rád by
pomohol, aby si to mohli vybudovať tak, ako potrebujú. Prešli si to aj osobne a navrhli
dlhodobý prenájom s ponechaním vecného bremena na uloženie inž. sietí. Na VO ktorého sa
nezúčastnil sa hovorilo o odpredaji a nerozumie, prečo sa to znovu zmenilo.
Mgr. Pipíšková – na VO sa jednomyseľne dohodli na odpredaji, nakoľko nejde o veľkú plochu.
p. Kucka – je naklonená obom možnostiam. Keď na VO padlo rozhodnutie o odpredaji, tak
s tým súhlasil.
Mgr. Greschner - je pravda že sa odpredáva pozemok, ale p. Kucka bude robiť chodník na inej
časti pozemku a kvalitatívne bude úplne na inej úrovni. V tomto prípade ide o skultúrnenie
daného prostredia.
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- Návrh postupnej obnovy a optimalizácie spotreby energie systému verejného osvetlenia v
Bojniciach
Ing. Tihanyiová – v stručnosti poslancov oboznámil s materiálom.
Ing. Hnáth – doplnil, že v niektorých častiach je už verejné osvetlenie v katastrofálnom stave
a mala by sa začať jeho postupná obnova.
Ing. Kováčová Píšová – naštudovala si koncept spol. AKTE, a to čo navrhujú v rámci riešenia
4 funkčných celkov je celkom zaujímavé. Na fin. komisiu bol prizvaný aj p. Grešner, ktorý
popísal celú genézu riešenia verejného osvetlenia v meste. Uvítala by, keby sa už začalo
s realizáciou funkčného celku 2 - kde spadá Dubnica. Navrhla začať riešiť Projekt energetickej
a prevádzkovej optimalizácie, kde by to malo byť všetko uvedené. Je to projekt komplexný,
dopracovaný aj s cenovou ponukou. Je potrebné to zadať a spoločnosť AKTE ho vie dopracovať
do dvoch týždňov, potrebuje ale k tomu digitálnu mapu mesta.
Ing. Tihanyiová – nakoľko projekt nevidela, nevedela sa k nemu vyjadriť. Digitálna mapa
mesta so sieťami nie je vypracovaná. Čo sa týka návrhu koncepcie, sú pripravené uznesenia v 2
alternatívach a je na rozhodnutí
poslancov, ktoré schvália. Možno by realizáciu
neobmedzovala len na zlínsku firmu. Materiál ktorý spracovali pre TS je podkladom pre verejné
obstarávanie. Pokiaľ by išlo o priame zadanie pre českú spoločnosť, mesto by sa muselo stať
plátcom DPH, čo je pomerne náročný proces. Preto by bolo jednoduchšie celý proces obnovy
verejného osvetlenia preniesť na TS, ktoré sú už plátcom DPH.
Mgr. Barborka – je jedno kto to bude zadávať, či mesto alebo TS. Od roku 2016 keď sa rozdali
dekréty niektorým poslancom a zamestnancom sa malo začať robiť okolo verejného osvetlenia.
Ubehli 4 roky a nič sa nespravilo. Poukázal aj na to, že boli poskytnuté zavádzajúce informácie.
Ing. Hnáth – žiadne zavádzajúce informácie neposkytol. Koncepčný návrh je dobrý, treba
dokončiť projekt, ktorý určí, koľko to bude stáť.
Mgr. Barborka - je potrebné poskytnúť presné informácie, aby sa spravili presné výpočty. Nie
je nevyhnuté využiť eurofondy, pretože bude potrebné dodržiavať parametre a bude to pre
mesto oveľa prísnejšie. Navrhol spraviť revíziu v celom meste. V prípade čerpania úveru by sa
tento postupne splácal šetrením a neskôr by sa mohli vymeniť aj stožiare.
Ing. Tihanyiová - nevieme čo nás bude stáť obnova toho, čo je zlé. Obe firmy odporučili
spracovanie projektu.
Ing. Lekýr – doplnil, že jedno LED svietidlo predstavuje spotrebu 1/8 jednej žiarovky. Od 1.
1. 2019 došlo takmer k dvojnásobnému nárastu cien elektriky. Robila sa passportizácia
osvetlenia, teraz treba vytipovať kde začať – napr. v Dubnici. Tam kde je možné vymeniť LED
svietidlá, treba ich vymeniť čo najskôr.
Ing. Kováčová Píšová – navrhla schváliť návrh postupnej obnovy spol. AKTE. Na základe
projektu potom bude výberové konanie na realizátora.
Po vyhlásenej technickej prestávke bolo dopracované uznesenie ktoré sa doplnilo o niektoré
náležitosti.
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Na základe diskusie p. Hatvanyi predniesol poslanecký návrh na stiahnutie materiálu a jeho
dopracovanie. Hlasovaním poslancov nebol poslanecký návrh schválený.

Rôzne:
- Financovanie SOcÚ Bojnice v roku 2019
Materiál vypracovala a prítomným predniesla vedúca finančného oddelenia MsÚ BojniceIng. Beata Popelková. Materiál tvoria tabuľky, ktoré vyjadrujú financovanie SOcÚ,
odhadované výdavky a príjmy na rok 2019 súvisiace s jednotlivými kompetenciami. Výdavky
sú odhadnuté buď na základe plnenia prvých mesiacov 2019, prípadne valorizácie miezd oproti
predchádzajúcim obdobiam. Na základe výdavkov a niektorých príjmov, ktoré sa dajú
odhadnúť, bola vypočítaná potreba dofinancovania formou príspevku na obyvateľa, čo sa
premietlo do predpisu platieb. Je tam aj tabuľka obsahujúca výdavky na jednotlivé kompetencie
tak, ako budú financované jednotlivými obcami.
Požiadala, aby sa poslanci vyjadrili ku dňu ku ktorému sa ukončí zmluva, nakoľko plynie 3
mesačná výpovedná lehota a na príjem správnych poplatkov.
Ing. Kováčová Píšová – na komisii hovorili o platbách podľa počtu úkonov a nie obyvateľov.
Ing. Popelková – robí sa štatistika aj na úkony, ale nie na pracnosť, je to dosť ťažko určiť,
pretože konania sú jednoduchšie aj zložitejšie.
Mgr. Pipíšková – na VO hovorili o počte úkonov.
Mgr. Barborka – je potrebné schváliť uznesenie ktoré je pripravené a na ďalšom zasadnutí
doriešiť premiestnenie úradu, vypovedanie zo zmluvy ...
Na základe diskusie bol navrhnutý termín ukončenia výkonu činnosti školského úradu
a sociálnej oblasti k 31.3.2019.
- Informatívna správa k zabezpečeniu výmeny technologického zariadenia v strojovni
a ostatných častí súvisiacich s úpravou a ohrevom vody na plážovom kúpalisku
Správu vypracoval a predniesol riaditeľ Technických služieb, p. o. m. Bojnice – Ing. Dušan
Hnáth. Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Návrh na zmenu uznesenia č. 84/2019 zo dňa 28.2.2019
Ing. Tihanyiová – uznesením MsZ č. 84/2019 bol schválený predaj 7 m2 zastavanej plochy pod
nehnuteľnosťou spol. KOMA, s. r. o.. Pri spracovaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
sa dostali do rozporu so žiadosťou, pretože názov spoločnosti je KOMA, s. r. o., KOMA. LtD.
KOMA. GmbH. Z toho dôvodu bol predložený návrh na zmenu uznesenia, Zo strany prítomných
poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
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- Žiadosť o prerokovanie a schválenie predloženého návrhu plánu aktivít na rok 2019 –
príprava kultúrnych a spoločenských podujatí a sprievodných aktivít organizovaných OOCR
Región Horná Nitra – Bojnice v spolupráci s KCB
Materiál vypracoval vedúci správneho oddelenia Ing. Pavel Herda, z dôvodu jeho
neprítomnosti materiál predniesol prednosta MsÚ Bojnice – Mgr. Daniel Palacka. Zo strany
prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
p. Hatvanyi predniesol poslanecký návrh, aby sa voľba členov do rád škôl vykonala verejne.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.
- Orgány školskej samosprávy škôl a školského zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Bojnice
Materiál vypracoval prednosta MsÚ Bojnice – Mgr. Daniel Palacka. Zo strany prítomných
poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
p. Hatvanyi – na doplnení členov sa dohodli na volebnom obvode.
Volebná komisia – predseda Ing. Antónia Kováčová Píšová, členovia Mgr. Mári Pipíšková
a Jaroslav Hanzel. Overenie hlasovania prečítala Ing. Antónia Kováčová Píšová.
- Žiadosť AZ REAL Prievidza, s. r. o. v zastúpení investora SALS, s. r. o., Zlaté Moravce
o podaní žiadostí týkajúci sa umiestnenia stavieb Penzión 1 – Bojnice, Penzión – 2 Bojnice
a Wellness Bojnice
Ing. Žiaková – zastupuje spol. SALS ohľadom výstavby penziónov v lokalite kúpaliska Čajka.
Uskutočnilo sa viacero stretnutí, žiadosť na mesto podali, aby získali územno-plánovaciu
informáciu, či je to v súlade s územným plánom. V súlade s územným plánom ide o objekty
penziónového typu. Investor, ktorý chce budovať objekty má problémy ohľadom legislatívneho
procesu. Veci ktoré rieši investor mal možno riešiť mesto a nie investor. Teraz je možnosť získať
nejakých dotácií. Apelovala na poslancov a ich rozhodnutie, pretože takáto príležitosť tu už
nebude.
Ing. Lekýr – ide o územie tesne za zámkom, na ktoré boli žiadosti od roku 2015 a aj stavebná
komisia k tomu dávala určité stanovisko. Upozornil na precedens, ktorý by tu mohol vzniknúť,
pretože nie je bežným zvykom aby MsZ dávalo územno-plánovaciu informáciu. Je na rozhodnutí
poslancov, ako budú hlasovať.

Vystúpenie obyvateľov mesta
p. Očenáš – všimol si, že ľudia síce na MsZ vystupujú s pripomienkami, ale aj tak sa nič nerieši.
Odporučil naštudovať si správny poriadok, že pokiaľ na MsZ niekto vystúpi, buď sa priamo
odpovie alebo sa mu napíše odpoveď. Ľudia sem už chodia znechutení s tým, že aj tak sa nič
nedeje a ani za 60 dní sa nezodpovie na pripomienky obyvateľov. Poukázal na primátora mesta,
že vie povedať ako sa všetko dá, ale na druhej strane neurobiť vôbec nič. Za posledných 10-12
rokov, tak sa v Bojniciach nič neurobilo. Pripomienkoval aj doktorandský titul primátora
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mesta. Po celom meste sú poškodené cesty, chodníky a úrad funguje ako “hajzílíky„ na
parkovisku. Ak tu niekto vystúpi, treba sa tomu venovať a po každom vystúpení by mal byť
vedený nejaký dokument, z ktorého by bolo jasné, že sa na pripomienku odpovedalo a venovali
sa tomu.
p. Očenášová – ešte v januári predniesla pripomienku k vývozu stav. odpadu, dodnes nedostala
žiadnu odpoveď a naďalej sa tam vyváža. Odkedy sa v Prievidzi robia chodníky a cesty,
pravidelne sa tam vyváža stavebný odpad. Nakoľko nedostala žiadne vyjadrenie, čaká na
odpoveď.
p. Herchel - poukázal na:
- chodník od zrkadiel smerom do Prievidze, ktorý je hanbou,
- parkovanie na Školskej ulici, od zdravotného strediska k nemocnici – s kočíkmi sa chodí po
ceste. Keď tadiaľ bude prechádzať bude volávať MsP.
- na zatáčke pri Hoteli pod zámkom chodci prechádzajú po ceste, pretože na chodníku parkujú
motorové vozidlá,
- čistenie ulíc – treba to vpred oznámiť, nech sa ide niekto z poslancov pozrieť ako vyzerá
Bojnická cesta, jazdí tadiaľ jedno nákladné vozidlo za druhým.
- motorové vozidlá parkujú po celom meste,
- treba sa zamyslieť, či prejazd nákladných vozidiel ktoré idú do ZOO nebude mať vplyv na
hradný múr. Pokiaľ áno, tak kto to zaplatí.
Ing. Medera – sa spýtal na činnosť TIK.
p. primátor – sľúbil písomnú odpoveď zaslať e-mailom. Na najbližšom mimoriadnom MsZ sa
TIK-om budú zaoberať.
Ing. Medera – ďalej sa spýtal aj na parkovací systém, počas posledných víkendov parkovalo
v meste množstvo vozidiel a pokiaľ sa to nerieši, odchádzajú tak z mesta financie. Mesto už
mohlo takto prísť o cca 6 000 €.
Ing. Lekýr – čo sa týka parkovacieho systému, vyvoláva to množstvo emócií a záujmu. Systém
je vypracovaný a aj návrh VZN je pripravený. Medzi občanov sa dostali dezinformácie, že sa
bude platiť 200 €, čo nie je pravda. Systém bude mať v správe mesto, ktoré nepôjde proti
občanom, aby to mali spoplatnené. Pripravuje sa ešte posledné stretnutie s občanmi, a to 24.
4. o 17.00 h na MsÚ. Následne je potrebné dovybaviť mesto databázovým systémom dopr.
značiek, databáza sa musí napojiť na sms parkovanie pre turistov a policajné auto kamerou,
ktorá dokáže rozpoznávať evidenčné značky. Následne je potrebné stanoviť určité poplatky,
ktoré budú pre rezidentov Bojníc len vo výške administratívneho poplatku za registráciu, napr.
5 €. Keď sa toto všetko pripraví, tak sa to môže systém spustiť. Dopravný projekt je schválený,
dopravná komisia k tomu zasadala 11-krát. Buď sa to stihne v polovici tejto sezóny – aspoň
Čampurka, alebo až budúca sezóna. Aj samotné verejné obstarávanie trvá určitý čas.
Ing. Medera – odporučil do roku 2020 pripraviť participatívny rozpočet a viac zapájať
občanov do života mesta cez určitú participáciu. Pri organizovaní podujatí v meste treba
porozmýšľať nad podávaním občerstvenia v nádobách z ekologicky rozložiteľných materiálov.
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p. Grešner – pripomienkoval osvetlenie a spýtal sa na detské ihrisko v Dubnici, kde sa ešte nič
nespravilo. Zároveň požiadal riaditeľa TS, či by nebolo možné opraviť výtlky na ceste
smerujúcej na ihrisko SNP v Dubnici.
p. Herchel – k parkovaniu dodal, že sa mu stáva, že má problém sa svojim motorovým vozidlom
vôbec dostať z dvoru, nakoľko mu tam parkujú iné vozidlá.
Ing. Lekýr – parkovanie sa týka celého mesta a je potrebné zohľadniť požiadavky do
maximálnej možnej miery. Zároveň získať tržby od turistov, ktorí parkujú po celom meste
a nevyužívajú parkoviská pod Régiou. Síce sú z toho v meste obavy, ale garantuje, že tento
model bude dobrý pre obyvateľov.
p. Zábojník – spýtal sa na stavbu za Uniservisom v Dubnici. V minulosti už apelovali na
uzatvorenie stavby, ktorá je toho času stále otvorená, môže tam dôjsť k úrazu.
Spomínal sa cestovný ruch a TIK, ktorý by si malo mesto samé riešiť.
Poukázal, že pri samotnom vstupe do mesta, nie je dobre vyznačené parkovanie pod Régiou.
Spýtal sa aj na plážové kúpalisko.
Mgr. Greschner - téma parkovacieho systému je pomerne dlho riešená a pri plážovom
kúpalisku majú byť nad cestou umiestnené digitálne smerové tabule s návestiami, ktoré budú
návštevníkov upozorňovať na počet voľných parkovacích miest na parkoviskách.
Ing. Hnáth – na plážovom kúpalisku sa pripravuje oprava strechy na budovách, robí sa na
verejnom obstarávaní a uvažuje sa aj s okruhom na korčuľovanie.
Ing. Chlpek – predniesol pripomienky k cestovnému ruchu a spýtal sa aj na cestu, ktorá sa
mala presunúť z pozemkového fondu do majetku mesta.
Ing. Lekýr – v správe SPF sú 4 ha pozemkov, z komisie výstavby dali žiadosť aby všetky 4 ha
boli presunuté do majetku mesta, pretože hrozí rozparcelovanie a hrozí ďalšia likvidácia. Cesta
bola z toho vytrhnutá a sú proti tomu, aby sa cesta vytrhávala z kontextu, ale aby sa všetko
prevzalo do majetku mesta a robili sa tam projekty ako napr. – sady pre Bojničanov, ekologické
projekty, náučné chodníky, aby sa to zachovalo.
p. Priehoda (Tehelná ul.)– sa spýtal ako to vyzerá s bytovkou pre Lunou, pretože sa na nich
obrátili občania, vraj sa v danej lokalite začalo niečo robiť. Keď išiel na SOcÚ, pracovníčka
sa mu nevedela vyjadriť, vraj je tam znovu podaná žiadosť na výstavbu. Kedysi boli
informovaní, že to bolo vyriešené.
p. primátor – mesto nemá informáciu, že by bolo nejaké nové podanie. Zámena s druhou
stranou zrejme nebude možná, mesto ponúklo 4 alebo 5 pozemkov, na ktoré nereflektovali.
Ing. Tihanyiová - ak by bol on majiteľom pozemku a bude mať záujem na ňom stavať, pokiaľ
budú zákonné obmedzenia, ktoré trvajú, tak nebude možné stavať. Mesto nepovolilo napojenie
na kanalizáciu a pokiaľ si to oni vyriešili iným spôsobom. môžu si znovu podať žiadosť o územné
konanie. Nemá informáciu, že by to bolo podané.
p. Priehoda – keďže stavebný úrad je nefunkčný, narastá v Bojniciach počet čiernych stavieb.
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p. primátor – doplnil, že na dnešnom zasadnutí MsZ sa riešilo aj ďalšie fungovanie stavebného
úradu.
p. Zábojník – sa spýtal, či neexistuje nejaké uznesenie, že pokiaľ sa niekde v meste nachádza
park, tak by sa mal aj naďalej zachovať.
Ing. Tihanyiová - územný plán mesta je tvorený grafickou prílohou a textovou záväznou
časťou, v ktorej je uvedené, na aký účel je možné využiť priestor, v ktorom sa nachádza park.
Žiaľ jednou z možností využitia je aj KBV. Je to jediný priestor, v ktorom sa dá vytvoriť
prirodzené zhromaždisko, ako protiváha Hurbanovho námestia. Je to záležitosť, ktorá bude
posúdená stavebným úradom.
p. Brániková – požiadala o odstránenie pútača na „Bojnického kračúna“ , ktorý je umiestnený
na bilboarde pred vstupom do mesta. Akcia sa konala ešte v decembri 2018.
Ing. Medera – prisľúbil, že do dvoch týždňov bude pútač odstránený.
p. Brániková – požiadala, že keď sa uskutoční stretnutie občanov, aby to bolo vyhlásené aj
v mestskom rozhlase. Ona ako obyvateľka ul. Kpt. Nálepku rozhlas nepočuje, ozvena sa
rozlieha zo všetkých strán.
p. Očenáš – bol vytvorený sms hlásnik a jediné čo mu ta chodí je, kedy sa budú odvážať smeti.
Bolo by vhodné keby sa posielali aj iné informácie pre občanov. Pokiaľ sa mestský rozhlas
neprerobí je nepoužiteľný.

Interpelácie poslancov
Mgr. Greschner – sa spýtal na stav vydaných povolení na Rekreačnej ulici. Pripomienka
občana padla na poslednom zasadnutí MsZ.
Ing. Tihanyiová - písomne odpovie.
p. primátor – preverí sa to na SOcÚ a písomne dostane odpoveď.
Mgr. Greschner – nepotrebuje písomnú odpoveď, je potrebné, aby poverený pracovník podal
informáciu na MsZ, pretože sa občania pýtajú.
p. prednosta – doplnil, že to nie je ešte kompletne doplnené z SOcÚ.
Mgr. Greschner - TS začali s jarnou údržbou ver. priestranstiev a na Lúčkach zaznamenal
pohyb čistiaceho vozidla. Bývalo zvykom, že občania bol vopred upozornení, že sa bude
vykonávať čistenie komunikácií. Nič také zatiaľ nezaznamenal. Vozidlo prešlo stredom ulice
a keď odparkované vozidlá odídu, tak je tam neporiadok taký, aký aj bol. Považuje to za nielen
za mrhanie pohonnými hmotami, ale aj fin. prostriedkami. Nerozumie, prečo občania neboli
vopred informovaní, že sa bude vykonávať údržba.
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Ing. Hnáth – v minulom roku dávali tabule, ale míňalo sa to účinku. V tomto roku tabule
nedávali.
Mgr. Greschner – v rozpočte sú schválené fin. prostriedky pre TS na nákup techniky. Nakoľko
pred mesiacom nevedel riaditeľ TS konkretizovať potrebné mechanizmy, požiadal, aby na
dnešnom MsZ predložil zoznam mechanizmov, ktoré by potreboval, ktoré bude kupovať a akým
spôsobom.
Ing. Hnáth - oslovil viaceré firmy a hoci dal konkrétne požiadavky, dostal obsiahly materiál
rôznych mechanizmov a nadstavieb, z ktorých musí teraz vybrať to, čo by potrebovali. Zadali
špecifikáciu čo potrebujú – malé vozidlo na odvoz odpadu z malých smetných nádob,
univerzálne vozidlo s výmennou nadstavbou využiteľné na zimnú údržbu a v lete ako cisternu
na polievanie. Uvažujú aj nad vysokozdvižnou plošinou.
Mgr. Greschner – na VO požadoval, aby bol dohľadný zápis z rokovania s predstaviteľmi spol.
Unipharma, ktorá pri výstavbe skladu prejavila záujem spolupodieľať sa pri opravách
komunikácií, ktoré boli poškodené v súvislosti s výstavbou. Poukázal na Kvetovú ulicu, na
opravu ktorej bolo v rozpočte vyčlenených 45 tisíc eur. Bolo by preto vhodné vyvolať rokovanie
so zástupcami spol. Unipharma, akým spôsobom sa budú spolupodieľať na oprave, pretože
súčasný stav komunikácie súvisí s výstavbou, ktorá sa tam vykonávala.
Ing. Tihanyiová – zatiaľ sa zápis nepodarilo dohľadať, samotná požiadavka je len z pondelka
tohto týždňa.
Mgr. Greschner – pri schvaľovaní fin prostriedkov na právne služby bola zo strany poslancov
požiadavka, aby boli stanovené úradné hodiny právneho zástupcu mesta pre občanov tak, aby
dvakrát mesačne poskytoval bezplatné poradenstvo pre obyvateľov mesta. Nakoľko sa tak
doteraz nestalo, rád by vedel, kedy budú oboznámení s týmito hodinami, kedy si občania budú
môcť konzultovať svoje požiadavky.
JUDr. Lukačovič – uvedenú požiadavku mu sprostredkoval p. primátor. V zmysle zmluvy
o poskytovaní právnych služieb, tam nie je zakomponovaná uvedená požiadavka a ani nemôže
byť. Od roku 2006 ako bol zapísaný do zoznamu slovenskej advokátskej komory ako advokát,
poskytuje právne konzultácie každému bezplatne, pokiaľ sa jedná o časovo nenáročné ústne
poradenstvo bez spisovania zmlúv, zastupovania na súdoch a spisovania podaní o právnych
úkonoch. Robí to už roky, ale nemôže takúto informáciu zverejniť alebo dať konzultačné hodiny
na web mesta, pretože by sa to mohlo považovať za reklamu jeho advokátskej kancelárie
a mohol by sa dopustiť disciplinárneho previnenia. Jeho tel. číslo je známe, každý môže k nemu
prísť a pokiaľ sa jedná o právnu konzultáciu ešte nikoho neodmietol a nepýtal od neho peniaze.
Mgr. Greschner – požiadal, čo by mohli poslanci dostávať do e-mailu zápis z MsZ, resp. jeho
časť týkajúcu sa interpelácií, nakoľko niektoré problémy sa viackrát opakujú a nevedia
dosledovať, či boli splnené zo strany mesta. Súvisí to aj s požiadavkou obyvateľky, či by nebolo
vhodné a transparentné, aby otázky, ktoré položia na MsZ a nie sú zodpovedané, boli
uverejnené na stránke mesta. Anonymne tam bude uvedený občan, jeho požiadavka aj odpoveď
na ňu. Opakovane by tak nemuseli chodiť na MsZ a pýtať sa na to isté.
p. prednosta – zápisnice sú zverejňované na web stránke a nie je problém ich posielať
poslancom na e-maily. Je potrebné doriešiť ešte aj ďalší spôsob komunikácie, či sa to bude
čítať na MsZ alebo sa im to bude posielať domov. Zvolia sa ďalšie formy komunikácie,
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Mgr. Pipíšková – obrátili sa na ňu občania z časti Dubnica, že pokiaľ sa vyváža TKO, prečo
sa to nezverejňuje v BZ, pretože mestský rozhlas nie každý počuje. Požiadala Ing. Hnátha, či
by bolo možné vložiť informačný letáčik vo formáte A5 do BZ, aspoň raz na začiatku roka.
Ing. Kováčová Píšová – predniesla viacero pripomienok:
- TIK – apelovala na poslancov, aby sa zamysleli nad jeho fungovaním. Jej vnútorný cieľ bol
ten, aby sa sprevádzkoval od 1. 5.. Treba sa zamyslieť kto to bude reálne robiť, ako bude TIK
fungovať ako organizácia, či sa včlení do niektorej p. o. m., bude súčasťou mesta alebo
neziskovou organizáciou. Pokiaľ je záujem začať ešte túto sezónu, už sa založenie spoločnosti
nestihne. Tento rok to treba spustiť a porozmýšľať ďalej, ako to bude vyzerať v ďalšom období.
Treba vedieť kto to bude robiť, počet ľudí a v ktorých priestoroch. Osobne by nerada miešala
ubytovanie s TIKom. Je škoda, že sa ubytovanie neprevádzkuje, pretože už teraz by mohlo
zarábať. V tomto roku by mohol byť TIK napr. aj v budove MsK.
- Pivár – spoločne s budovou meštianskeho domu ide o najhistorickejšie budovy mesta
a osobne ju mrzí, že sa s nimi nič nerobí. Je to významná, ale aj rozsiahla investícia, preto
vyvolala stretnutie so zástupcom z eurofondov. Pokiaľ je záujem sa niekam pohnúť a záleží nám
na budove, je potrebné ísť do realizačného projektu. Treba si dať záväzok, že v tomto roku
realizačný projekt budeme mať. Môžu sa otvoriť fondy, do ktorých sa budeme môcť zapojiť, ale
pokiaľ nebudú pripravené podklady, tak sa ďalej
p. Hanzel - požiadal Ing. Hnátha, či by sa počas najsilnejších víkendov nedali uzatvoriť ulice
tak, ako v minulosti, pomohli by aj športovci a doprava by sa presmerovala na parkoviská.
Bežne sa totiž stáva, že mesto je preplnené vozidlami a parkoviská sú poloprázdne.
Ing. Hnáth - s náčelníkom MsP sa zúčastnil rokovania u dopravného inžiniera, ktorý nebol
tejto variante veľmi naklonený.
Mgr. Barborka – informoval o výzve na cezhraničnú spoluprácu a spýtal sa, či mesto uvažuje
zapojiť sa do tejto výzvy, ktorá končí 16.6.2019.
Ing. Tihanyiová – informovala, že podporované sú rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy,
turistické chodníky a cyklochodníky. Je vydané stavebné povolenie len na tú časť cyklotrasy,
ktorá bola v projekte s Prievidzou. Na cyklotrasu pripravení nie sme. Problém pri projekte je
ten, že sme začali robiť tzv. virtuálny turistický chodník, nakoľko sme ďaleko od hraníc. Projekt
nám vtedy zamietali, že je mimo podporovanej témy. Treba nájsť nejaký spôsob ako sa v rámci
turistických chodníkov a cyklochodníkvo dá zapojiť aj napriek tomu, že sme pomerne ďaleko
od hraníc.
Mgr. Barborka – informoval aj o výzve na zníženie energetickej náročnosti budov a spýtal sa
na projektovú dokumentáciu na Dom služieb a druhú stranu námestia.
Ing. Tihanyiová – projektová dokumentácia na Dom služieb nie je, ale na druhú stranu Hurb.
námestia je vypracovaná.
Mgr. Greschner – v súvislosti s námestím sa spýtal, či sa neuvažuje nad tým, že aspoň počas
silných víkendov by sa námestie uzavrelo pre dopravu mimo MHD.
Bývalo zvykom, že tak ako predkladala Ing. Belianska správu o príprave na LTS, tak správu
predkladal aj riaditeľ TS. Preto by rád vedel, či v tomto roku takáto správa predložená bude.
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p. primátor – požiadal Ing. Hnátha, aby na najbližšom zasadnutí MsZ správu predložil.

Záver 17.28 h

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. Maroš Greschner

___________________________________
Jozef Hatvanyi
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PRIJATÉ UZNESENIA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konané dňa 28. marca 2019
UZNESENIE č. 89/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. marca 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 90/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Márie Pipíškovej, na doplnenie a vypustenie bodov rokovania dnešného
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Márie Pipíškovej, na doplnenie dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Bojniciach nasledovne:
13. Rôzne
g) Žiadosť o prerokovanie a schválenie predloženého návrhu plánu aktivít na rok 2019 –
príprava kultúrnych a spoločenských podujatí a sprievodných aktivít organizovaných
OOCR Región Horná Nitra – Bojnice v spolupráci s KCB
h) Voľba zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy škôl a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice
i) Žiadosť AZ REAL Prievidza, s. r. o. v zastúpení investora SALS, s. r. o., Zlaté Moravce
o podaní žiadostí týkajúci sa umiestnenia stavieb Penzión 1 – Bojnice, Penzión – 2
Bojnice a Wellness Bojnice
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3
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UZNESENIE č. 91/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Ing. Antónia Kováčová Píšová
člen: Mgr. Mária Pipíšková
člen: Jaroslav Hanzel
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 92/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 28. marca 2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 93/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 28.03. 2019;
B/ vypúšťa zo sledovania
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č.: 42/2018;
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, 268/2017, 41/2018,
259/2018, 319/2018, 82/2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
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UZNESENIE č. 94/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách ku dňu 28.03. 2019
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 95/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho, aby body programu dnešného MsZ č. 6 a 7 boli
prerokované bez rozpravy;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho, aby body programu dnešného MsZ č. 6 a 7 boli
prerokované bez rozpravy.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 96/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta
Bojnice k 31.12.2018;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Bojnice
k 31.12.2018.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
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UZNESENIE č. 97/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky inventarizácie hmotného a nehmotného majetku vyplývajúce z porovnania
skutočného stavu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom
majetku Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., k 31. decembru 2018;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Výsledky inventarizácie hmotného a nehmotného majetku vyplývajúce z porovnania
skutočného stavu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom
majetku Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., k 31. decembru 2018.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 98/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Technických služieb,
p. o. m., Bojnice k 31.12.2018;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Technických
služieb, p. o. m., Bojnice k 31.12.2018.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 99/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Inventarizačnú správu z vykonania riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
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C/ schvaľuje
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Zariadenia pre
seniorov – Domov dôchodcov Bojnice.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 100/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Inventarizačnú správu Základnej školy s materskou školu Bojnice k 31.12.2018;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Základnej školy
s materskou školu Bojnice k 31.12.2018.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 101/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky inventarizácie Centra voľného času JUNIOR Bojnice k 31.12.2018;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Centra voľného času
JUNIOR Bojnice k 31.12.2018.
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. 102/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky inventarizácie Základnej umeleckej školy Bojnice k 31.12.2018;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Základnej umeleckej
školy Bojnice k 31.12.2018.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 103/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na odpis pohľadávok Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., voči: spoločnosti CUBE, s. r.
o., so sídlom Galvaniho 7/A, Bratislava, IČO: 36842583, vo výške 4 456,34 €;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Odpísanie pohľadávok Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., voči: spoločnosti CUBE, s. r. o., so
sídlom Galvaniho 7/A, Bratislava, IČO: 36842583, vo výške 4 456,34 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 104/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
LTS 2019 - návrh plánu aktivít KC Bojnice, p. o. m.;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
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Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 105/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na I. úpravu rozpočtu Technických služieb, p. o. m., Bojnice na rok 2019;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Technických služieb, p. o. m., Bojnice na rok 2019, a to:
- v bežnom rozpočte v položke Náklady zvýšenie o 2 600 €, t. j.
Náklady celkom 739 730 € v zmysle predloženého návrhu.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 106/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho aby bod č. 11 „Návrh VZN o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie
podmienok tejto úhrady“ bol vypustený z rokovania dnešného MsZ;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho aby bod č. 11 „Návrh VZN o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie
podmienok tejto úhrady“ bol vypustený z rokovania dnešného MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 107/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 848 863
o predĺženie nájomnej zmluvy do 31.10.2019;
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B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 1.5.2007 na prenájom časti nehnuteľnosti – budovy
Základnej školy na Školskej ulici, súpisné číslo 292 postavenej na pozemku parcela č. 611/1,
LV 1, v k. ú. Bojnice, pre umiestnenie telekomunikačnej stanice O2 64406 PDBOS pre
spoločnosť O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 848 863 o 6
mesiacov, t. j. do 31.10.2019, na základe jej žiadosti.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 108/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
opakovanú žiadosť o dlhodobý prenájom, prípadne odkúpenie, areálu Autocampingu, vrátane
všetkých súvisiacich nehnuteľností v tomto areáli, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bojnice,
žiadateľ Naše Bojnice, o. z., Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice, IČO: 42 277 469;
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. 109/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o uzatvorenie budúceho vecného bremena, žiadateľ ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho
priemyslu 1085, 029 01 Námestovo;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
zriadenie budúceho časovo neobmedzeného bezodplatného vecného bremena, ktoré bude
spočívať v práve oprávneného z budúceho vecného bremena, spoločnosti ELSPOL-SK, s. r.
o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721, uložiť na pozemkoch parc.
č. E-KN 1577/84, ostatná plocha vo výmere 333 m2 a pozemku parc. č. E-KN 1575/25, ostatná
plocha vo výmere 888 m2, obidva v k. ú. Dubnica, zapísané na LV č. 2825 budúceho povinného
z vecného bremena, mesta Bojnice, elektroenergetické zariadenie trafostanicu a NN vedenie,
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jej prevádzku a umožniť prístup k TS a vedeniu v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike. Výška odplaty sa stanovuje na 0.- €, nakoľko uvedené technické zariadenie v
území zabezpečí ďalší rozvoj mesta Bojnice.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 110/2019
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: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 111/2019
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 § 9a
odst.9 písmeno c) 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,
po vypracovaní znaleckého posudku.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1
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UZNESENIE č. 112/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho, stiahnuť z dnešného rokovania MsZ bod 12 písm e) s
následným dopracovaním materiálu do najbližšieho zasadnutia MsZ;
B/ schvaľuje
Poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho, stiahnuť z dnešného rokovania MsZ bod 12 písm e) s
následným dopracovaním materiálu do najbližšieho zasadnutia MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 4
Proti: 5
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

Hlasovaním poslancov nebol poslanecký návrh schválený.
UZNESENIE č. 113/2019
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, spoločnosti AKTÉ, light of future, Zlín, ČR, po dopracovaní
technickej dokumentácie.
2. Zadanie spracovania projektu Energetickej prevádzkovej optimalizácie sústavy
verejného osvetlenia mesta Bojnice spoločnosti AKTÉ, light of future, Zlín, ČR v cene
4 250 € s termínom dodania do 30. 4. 2019;
3. V mesiaci máj 2019 zadať vypracovanie cenových ponúk na realizáciu projektu
uvedeného v bode 2 vzhľadom na požadované technické parametre.
4. 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), kedy sa začne obnova verejného osvetlenia;
5. 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
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zo dňa 31.1.2019, a to zapracovaním príspevku pre TS, p. o. m. Bojnice do rozpočtu
mesta Bojnice na rok 2019 v sume 5 000 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 5
Proti: 4
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.

UZNESENIE č. 114/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Financovanie SOcÚ Bojnice v roku 2019;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
vypovedanie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 17.3.2003 a jej platných
dodatkov v zmysle článku V odseku 4 zmluvy takto:
- výkon prenesených kompetencií v oblasti školstva dňom 31.3.2019
- výkon originálnych kompetencií v sociálnej oblasti dňom 31.3.2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 115/2019
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: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1
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UZNESENIE č. 116/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
potrebu zmeny uznesenia č. 84/2019 zo dňa 28.2.2019.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 117/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 84/2019 zo dňa 28.2.2019,
ktoré po oprave bude znieť takto:
Mestské zastupiteľstvo
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., KOMA. Ltd. KOMA. GmbH., Inžinierska ul. I.2785, 971 01 Prievidza, IČO: 316 153 68,
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/19 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.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 118/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o prerokovanie a schválenie predloženého Návrhu 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;
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C/ schvaľuje
Žiadosť o prerokovanie a schválenie predloženého Návrhu plánu aktivít na rok 2019 – príprava
kultúrnych a spoločenských podujatí a sprievodných aktivít organizovaných OOCR Región
HORNÁ NITRA – BOJNICE v spolupráci s KC Bojnice.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 119/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho, aby na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v
Bojniciach poslanci mestského zastupiteľstva o bode rokovania 13 e) hlasovali verejne;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jozefa Hatvanyiho, aby na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v
Bojniciach poslanci mestského zastupiteľstva o bode rokovania 13 e) hlasovali verejne.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 120/2019
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
volebnú komisiu v tomto zložení:

predseda: Ing. Antónia Kováčová Píšová
člen: Jaroslav Hanzel
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. 121/2019
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informáciu o konštituovaní a dĺžke trvania funkčného obdobia súčasných rád škôl a rady
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice.
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B/ odvoláva
súčasných zástupcov zriaďovateľa v radách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice takto:

škôl

a v rade

školského

zariadenia

Základná škola s materskou školou Bojnice
1. Mgr. Jozef Barborka
2. Jozef Hatvanyi
3. Martin Kočner
4. Roman Uhlíř
Základná umelecká škola Bojnice
1. Jozef Holička
2. Mgr. Mária Pipíšková
3. Ing. Tomáš Guniš
4. František Schnierer
Centrum voľného času JUNIOR
1. Tomáš Grešner
2. Mgr. Maroš Greschner
3. Ing. Michal Lekýr, PhD.
C/ schvaľuje
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady škôl a do rady školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice takto:
Základná škola s materskou školou Bojnice
1. Jozef Hatvanyi
2. Darina Pračková
3. Mgr. Jozef Barborka
4. Roman Uhlíř
Základná umelecká škola Bojnice
1. Mgr. Zlatica Sedláková
2. Mgr. Mária Pipíšková
3. Ing. Michal Lekýr, PhD.
4. Jaroslav Hanzel
Centrum voľného času JUNIOR
1. Ing. Antónia Kováčová Píšová
2. Mgr. Maroš Greschner
3. Mgr. Martina Kielarová
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. 122/2019
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosti AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza v zastúpení investora SALS, s. r.
o., 438/38, 953 01 Zlaté Moravce o umiestnení stavieb
Penzión I – Bojnice, parc. č. KNC 2959/1, 2959/9, 2961, 2780/1, 2751/1, 2751/3 v k. ú. Bojnice
Penzión 2 – Bojnice, parc. č KNC 2959/9, 2751/1 v k. ú. Bojnice
a Wellnes – Bojnice, parc. č. KNC 2751/1 v k. ú. Bojnice.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 28. marca 2019

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

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

Ing. Marián ŠTANGA
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 28. marca 2019
ČÍSLA
UZNESENÍ
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

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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„A“ – za
„P“ – proti
„Z“ – zdržal sa
„O“ – ospravedlnený
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 28. marca 2019
ČÍSLA
UZNESENÍ
115 116 117 118 119 120 121 122

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