ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 31. augusta 2017

____________________________________________________________
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
OSPRAVEDLNENÍ: Ing. Tomáš Guniš
Ing. Marián Štanga
Martin Kočner
Mgr. Mária Pipíšková
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. zástupca primátora skonštatoval, že na zasadnutí MsZ je momentálne prítomných 6
poslancov, čím je rokovanie MsZ uznášaniaschopné. Zároveň predniesol návrh programu
v nasledovnom znení:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Podanie žiadosti na získanie dotácie na obnovu hasičskej zbrojnice na Podzámockej
ulici - schválenie spoluúčasti mesta
4. Návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice
5. Návrh na použitie fin. prostriedkov z Rezervného fondu mesta Bojnice
6. Záver
Vystúpenie občanov: 16.00 – 17.00 hod.
Za členov návrhovej komisie pre spracovanie uznesení boli navrhnutí:
predseda – Ing. Emil Medera
členovia – Ing. Michal Lekýr, PhD. a Mgr. Maroš Greschner.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Jozef Barborka a Tomáš Grešner.
Sčítaním hlasov bol poverený vedúci správneho oddelenia – Ing. Pavel Herda.
Ing. Lekýr – na VO sa dohodli, aby boli dnes prerokované všetky body programu, ktoré
neboli prerokované na zasadnutí MsZ dňa 30. 8. 2017, a preto požiadal o ich zaradenie do
dnešného programu MsZ.
p. Hatvanyi – primátor mesta navrhol program, ktorý bol prečítaný s tým, že tieto body treba
prerokovať a dnes do 17.00 h je potrebné zaslať žiadosť na získanie dotácie na obnovu
hasičskej zbrojnice.
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Hlasovaním poslancov bol následne schválený poslanecký návrh Ing. Lekýra na zmenu a
doplnenie programu dnešného MsZ.

Podanie žiadosti na získanie dotácie na obnovu hasičskej zbrojnice na
Podzámockej ulici - schválenie spoluúčasti mesta
Ing. Tihanyiová – budova hasičskej zbrojnice pochádza z roku 1896 a je potrebné, aby prešla
rekonštrukciou. Po detailnejšou preskúmaní budovy zistili, že neexistuje nič, čo by nebolo
potrebné zrekonštruovať. Pôvodná výzva hovorila o 80 tisícoch €, záverečná čiastka, ktorú je
možné čerpať na jednu žiadosť je minimálne 5 000 € a maximálne 30 tisíc €. Podľa
spracovanej projektovej dokumentácie sa začína rekonštrukcia od zatekajúcej strechy,
výmeny niektorých nosných častí, plechová krytina bude vymenená za pálenú krytinu, obnoví
sa vežička. S rekonštrukciou strechy je potrebné zosilniť aj základy. Rozpočet na prvú časť
obnovy vyšiel na 35 800 € s tým, že maximálna čiastka je 30 tisíc € a zvyšok tvorí spoluúčasť
mesta. Ešte dnes je potrebné zabaliť a odoslať žiadosť, pokiaľ chceme žiadať fin. prostriedky.

Návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice
Návrh vypracovala a predniesla vedúca finančného oddelenia MsÚ Bojnice - Ing. Beata
Popelková. Materiál bol zmenený dvakrát, a to na základe požiadaviek fin. komisie a
požiadaviek z VO.
Mgr. Barborka – doplnil, že nie sú proti poskytnutiu financií, len na VO požadovali, aby sa
im ukázala projektová dokumentácia a požiadavky budú zahrnuté do ďalšieho rozpočtu. Čo sa
týka interiérového vybavenia povedali, že financie poskytnú aj na regál, ale nakoľko sa ide
robiť zateplenie MsÚ odporučili počkať, aby sa po výmene plastových okien urobili aj ďalšie
veci. Takže nie je pravda, že to neschvália, ale je potrebné aby sa zachovala logika
a postupnosť.
Ing. Lekýr – čo sa týka strechy KCB je tam havarijný stav, pretože strecha zateká. Nikto však
nepovedal, že sa to robiť nebude. O parkovisko sa nikto nestaral, bolo zarastené a keď sa
pýtal, prečo je to v takom stave, stále sa všetci odvolávali na nejakú zmluvu. Staré toalety už
normy a pokiaľ chceme vyberať viac peňazí, treba investovať do kvality služieb. Treba doplniť
rampu, doosvetliť schodisko ... . Je potrebné to spraviť kvalitne a poskytovať službu na
úrovni.
Mgr. Barborka – čo sa týka strechy KCB, požadovali predloženie výkazu výmer, pretože
nemôžu schváliť určitý objem fin. prostriedkov, keď nevedia, čo sa tam bude robiť.

Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Bojnice
Návrh vypracovala a predniesla vedúca finančného oddelenia MsÚ Bojnice - Ing. Beata
Popelková.
Mgr. Greschner – požiadal o špecifikáciu sumy 7 600 €, ktorá bola vyčlenená na chodníky na
novom cintoríne.
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Ing. Popelková – úpravy rozpočtu, ktoré zvyšujú celkový schodok rozpočtu sa môžu robiť len
do 31. 8.. Fond sa nebude hneď používať, ale ide o to, aby v rozpočte bola táto suma
zapracovaná, pretože v septembri sa už nebude dať urobiť úprava, pretože to nedovoľuje
zákon o rozp. pravidlách. Financie sú zapracované v kapitálových výdavkoch a ide len o zdroj
krytia. Služby sú už zrejme objednané a vykonávajú sa.
Pokiaľ poslanci nebudú spokojní s vysvetlením, môžu zmeniť účel na iný.
Na základe kontroly vykonanej hl. kontrolórom, je evidencia tvorby aj použitia fondov
a pokiaľ práce nebudú uzavreté, tak prevod z fondu urobený nebude a je možné stále zmeniť
účel použitia fondu. Teraz ide o to, aby bol dodržaný zákon.
Mgr. Barborka – majú záujem rozpustiť rezervný fond, ale zároveň požadujú, že keď sa
v budúcnosti budú schvaľovať fin. prostriedky, aby bolo jasné, na čo sa vlastne použili.

Diskusia s obyvateľmi mesta
p. Zábojník (Kpt. Nálepku) – na parkovisko pri KCB bola umiestnená rampa, čo mestu
prinieslo aj viac peňazí do rozpočtu. Stále sa ale mesto vyhovára, že nie sú financie na detské
ihrisko. V každom volebnom programe je uvedené aj vybudovanie detského ihriska. Keby sa
na každé ihrisko prikúpilo niekoľko hracích prvkov, aspoň niečo by sa splnilo. Rád by vyzval
poslancov, aby sa vzdali svojich odmien a ušetrené prostriedky vložili do detských ihrísk.
Nepáči sa mu, že stále poslanci osočujú riaditeľa TS ohľadom plážového kúpaliska. Treba si
radšej spoločne sadnúť, pretože už sú Bojničania na posmech.
Strecha na budove KCB zateká, pričom sa to reklamuje od minulého roku. Keby takto
zatekalo na dome niekoho z poslancov, tak už by si to riešili. Havarijný stav treba riešiť.
V meste sú stále dve skupiny, ktoré nepracujú pre občanov a za obdobie 2 a pol roka, sa v
meste nič nezmenilo.
Mgr. Greschner – čo sa týka plážového kúpaliska, on články do novín nevypisuje a vypláva to
len zo záujmu verejnosti. Netvrdí, že TS dostali špičkový areál, ale poukazuje na to, že je
v zlom stave, hoci TS boli poukázané prostriedky, ktoré Ing. Hnáth nevyužíva.
p. Zábojník – bolo povedané, že plážové kúpalisko počas leta navštívi možno 50 Bojničanov,
takže mesto bude investovať peniaze pre iných ľudí, nie pre svojich občanov.
Mgr. Greschner – sa skvalitnia služby a návštevníci urobia tržbu, je mu úplne jedno, odkiaľ
budú pochádzať.
Mgr. Barborka – informoval, že sú vyhradené financie na stavbu troch detských ihrísk, ale to,
že sa nekoná, nie je záležitosť poslancov. V Dubnici je detské ihrisko, na ktoré je rovnako
vyčlenená určitá suma, len je potrebné uzatvoriť zmluvu s urbárom. Nevie, prečo sa na tom
nerobí. Rovnako je to aj na Lúčkach, kde sa má robiť plot, ale po vyše roku ešte stále chýba,
Opravovalo sa ihrisko pri škole, pokiaľ nebolo rozbité okno, nič sa tam nespravilo.
Za tie dva roky všetci poslanci aj s primátorom mesta niečo urobili. Aj v rodinách sú
problémy, nie je to stále ideálne. Teraz sa pripravuje rekonštrukcia 4 ulíc, areálu TS, bude
sa zatepľovať budova MsÚ. Do budovy KCB zateká, ale ešte len teraz prišli projektanti s tým,
ako sa to bude robiť.
Keby sem neprichádzali cudzí návštevníci a nenechávali tu peniaze, môžu to v Bojniciach
zavrieť. To, že na plážové kúpalisko chodí málo Bojničanov mu nevadí, dôležité je, aby prišlo
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1000 cudzích návštevníkov, ktorí do mesta financie prinesú a môžu ich tak preinvestovať na
plážovom kúpalisku.
Čo sa týka detského ihriska, bol tu p. Šimo, ktorý neodporučil v Dubnici realizovať ihrisko
pre malé deti, ale skôr pre väčších a preliezky pre malé deti by radšej umiestnil pred Lunou.
Aj na toto sú prostriedky vyčlenené.
p. Velschitzová – (Jesenského ul.) – jedno detské ihrisko má aj za domom a dlhé roky jej lopty
padajú priamo do záhrady. Spýtala sa preto, kedy to už bude celé ohradené, aby sa zamedzilo
padaniu lôpt.
Opakovane poukázala aj na vytápanie, v dome má stále spodnú vodu. Už pred rokom žiadala,
aby sa zistilo, odkiaľ voda pochádza. Dokonca má pocit, že dochádza k pretekaniu
kanalizácie. Už viackrát v tejto veci hovorila s Ing. Tihanyiovou.
Mgr. Greschner - podporil slová p. Velschitzovej, pretože osobne bol u p. Velschitzovej pýtať
prekopnutú loptu a ukázala mu stav, ktorý tam je. Bolo povedané, že sa to bude v jarných
mesiacoch riešiť a nič sa doteraz neudialo.
p. Pospíšilová (Ul. 1. mája) – posielala na MsÚ žiadosť o zníženie nájmu v prenajatých
priestoroch Meštianskeho domu. Dva roky podniká v priestoroch, ktoré sú v nevyhovujúcom
stave, priestory sa snažia odvlhčovať, nové ríny to nevyriešili, zateká už aj z nich. Priestory sa
snažia udržiavať, mesto by sa však na tom malo spolupodieľať. Nájom platí za to, aby tam
vykonávala činnosť a nie za to, aby sa o to dennodenne musela starať. Aby nemusela mestu
fakturovať za vysúšanie stien, požiadala o zníženie nájmu. V júni musela takmer na týždeň
prevádzku uzavrieť, aby priestor vysušila. Už viackrát na to poukazovala, ale neprišla jej
žiadna odozva zo strany mesta ani KCB.
p. Hatvanyi – žiadosťou sa budú poslanci zaoberať, bola prerokovaná aj na fin. komisii,
sanácia sa bude realizovať z prostriedkov mesta, ale poslanci nesúhlasili so znížením nájmu.
Mgr. Barborka – financie boli na rekonštrukciu schválené a môže sa začať v tom konať.
Ing. Lekýr – doplnil, že boli dve možnosti riešenia, a to znížene nájmu alebo oprava. Ide
o mestský majetok a budovy mesta sú ľahko identifikovateľné na prvý pohľad. Je potrebné
riešiť aj susedné budovy, na ktorých chýbajú ríny, treba rátať aj s kanalizáciou, ktorá by
odvádzala dažďové vody, pretože ak sa toto nezrealizuje, budú okolité budovy priestory
Meštiansky dom neustále vytápať. Treba riešiť aj parkovaciu búdku, ktorá je umiestnená
v blízkosti budovy a zrejme by tam vôbec nemala byť. V pondelok po porade sa bude
informovať v akom je to stave a čo sa v danej veci robí. Bol daný prísľub, že sa to bude
obratom riešiť.
Ing. Chlpek – spýtal sa na cezhraničnú spoluprácu. Ďalej doplnil, že by bolo dobré pre
podnikateľov vytvoriť lepšie podmienky, nečerpajú sa eurofondy...
Ing. Lekýr – bola vyhlásená výzva na cezhraničnú spoluprácu, mesto rokovalo s partnerom
z Moravy, ale mesto projekt nepodalo a v prvej fáze sa do výzvy nezapojilo. Teraz je šanca
zapojiť sa do iného programu, ale s menším objemom financií, z ktorého by sa mohla
zrealizovať oprava maximálne južného krídla budovy, maximálne nádvoria. Projekty boli
spracované a bolo vydané stavebné povolenie.
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p. Tvrdý – v Bojniciach stavia dom a už na začiatku výstavby riešil vodnú prípojku, pretože
tlaky nedovolili, aby sa pripojil na mestský vodovod. Teraz je zas nútený pripojiť sa na
mestský vodovod. Minulý rok dostal od vodárov informáciu, že tlaky sú už lepšie a nie je
problém aby sa pripojil na mestský vodovod. Podal si preto žiadosti na všetky dotknuté
orgány, ktorému mu dali súhlasné stanovisko a len od mesta dostal zápornú odpoveď, bez
udania dôvodu. Preto prišiel na dnešné zasadnutie, aby si to vydiskutoval, pretože ak je
problém v pozemkoch, kadiaľ má prípojka prechádzať, tak už má s mestom jednu zmluvu, na
ostatné inž. siete.
Ing. Lekýr – žiadosť nebola schválená, pretože predložený materiál bol zmätočný,
nekorešpondoval priložený nákres s tým, ako to žiadal realizovať. Na komisii žiadali len
o doplnenie materiálu o presnejší nákres, ako chce prípojku vybudovať, pretože nebolo jasné,
aký tvar bude mať prípojka. Dnes je jeho žiadosť zaradená do programu zasadnutia a výstup
zo stav. komisie bol taký, že dnes žiadosť schvália, ale do zmluvy bude uvedené to, aby trasa
prípojky bola vedená tak, aby čo najmenej zasiahla ochranné pásmo pozemku mesta.
p. Tvrdý – jediný problém tam bol s pozemkom, ktorý vlastnia Lesy SR a p. Vlačuška len
jemne pozmenil návrh. Materiál tu dnes má a môže ho tu nechať.
Ing. Lekýr – komisia keď dostane projektovú dokumentáciu k RD a niečo v dokumentácii
chýba, tak materiál presunie na ďalšie rokovanie a zároveň požiada o doplnenie
dokumentácie. Tak to bolo aj v prípade p. Tvrdého, pretože nebolo celkom jasné trasovanie
prípojky.
p. Velschitzová – spýtala sa, kto má v meste na starosti kanalizáciu a ako často sa majú čistiť
zberače vody, pretože pri dažďoch voda neodteká do zberačov, ale vytápa ich.
Ing. Herda – väčšina mestských kanalizácií nemá vlastníka, nie je vo vlastníctve mesta a
vodári sa k dažďovej kanalizácii nepriznajú. Pokiaľ ju nemajú vo svojom majetku, tak ju čistiť
neprídu.
p. Velschitzová – každý deň zo žumpy čerpá vodu, ktorá tam neustále priteká.
Ing. Herda – v zadnej časti pozemkov sú Lúčky, kde sa vždy voda nachádzala. Príčinu môže
určiť len hydrogeologický prieskum, v ktorého záverečnej správe sa uvedie príčina.
Ak sú schválené prostriedky v tomto roku (8 000 €), do konca roka bude známy výsledok.
p. Zábojník – poukázal na akciu, ktorá sa cez víkend konala na námestí. Prednosta úradu
zúčastneným predajcom dovolil parkovať v uličke nad Hviezdoslavovou ulicu. Bol pri tom,
keď to povolil, požadoval len umiestnenie nejakej tabuľky ,ktorá by označovala, že ide
o predajcu.
Po určitom čase tam prišiel p. Daniš z MsP, že jeho takéto povolenie nezaujíma a chcel dávať
pokuty. Všetci sa museli následne odparkovať ma parkovisko, hoci to mali dovolené
prednostom úradu. Prišli sem predajcovia aj z iných miest a nevedeli pochopiť, že raz keď sa
niečo povolí, musí sa razom meniť.
Zároveň poukázal aj na parkovanie vozidiel pri LKČ, ktoré parkujú tak, že až trčia na
komunikáciu.
p. Hatvanyi – doplnil, že sa rieši projekt parkovania v spolupráci s dopravným inžinierom.
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Mgr. Greschner – zastal sa príslušníka MsP, pokiaľ má byť zmena miestnej úpravy, je na to
potrebné vyjadrenie dopravného inšpektorátu. Ak bol daný len ústny prísľub, nemusel o tom
príslušník MsP vedieť a pokiaľ na to nie je písomné povolenie, nie je to platné.
p. Lupták (Hornoulická ulica) – zúčastnil sa vatry na Osičine, kde sa primátor mesta snažil
mať príhovor, ale nikto ho nepočúval a ani mu nezatlieskali. Bolo by pekné prejaviť aspoň
nejakú úctu človeku, ktorý vedie toto mesto.
Kedysi bolo v „Pivári“ mäsiarstvo a teraz tu nie je nič, v meste chýba väčší obchod, a preto
všetci chodia do Prievidze. Dnes sa v meste zatvára Slovenská sporiteľňa, a tak už nebude
v meste žiadna banka. Bol by rád, keby tu bol nejaký hypermarket, mesto bude rásť len vtedy,
keď bude žiť.
p. Hatvanyi – doplnil informáciu týkajúcu sa Slovenskej sporiteľne, primátor mesta rokoval
so zástupcami banky, aby pobočku v meste zachovali, ale z ich strany nebol o to záujem.
Podarilo sa aspoň zachovať bankomat, ktorý bude umiestnený v budove KCB.
Ing. Belianska – je záujem umiestniť bankomat pri KCB, navrhli určité riešenie, ale zatiaľ zo
strany vedenia Sl. sporiteľne nemá spätnú informáciu. Podľa vyjadrenia zástupcov banky,
nenavštevovalo pobočku toľko klientov, koľko by očakávali. Dokonca bankomat pri nemocnici
má väčší obrat ako ten, ktorý je umiestnený vedľa pobočky.
Ing. Lekýr – jediná šanca je tá, aby sa v meste robili také aktivity, ktoré zvýšia návštevnosť.
Keď sa do Bojníc pritiahne množstvo ľudí, budú tu aj banky aj hypermarkety.
Ing. Popelková - pokiaľ sú v meste jarmoky, návštevníci si svoje financie riešia cez
bankomaty. V meste predovšetkým starší ľudia nechcú platiť prostredníctvom účtu alebo
karty, ale uprednostňujú hotovosť.
p. Pospíšilová – predniesla pripomienky k Zlatej uličke, chýba tam smetný kôš a ohorky sú
tam rozhádzané všade po zemi. Aj kamera, ktorá tam je umiestnená, nie je funkčná. Pri svoju
prevádzku si umiestnili aj vlastné osvetlenie.
p. Hatvanyi – o nefunkčných kamerách vedia, v rámci projektu by chceli zakúpiť nové
kamery.
Mgr. Barborka – je rád, že zaznela pripomienka k osvetleniu. Dva a pol roka hovoria o tom,
aby sa robilo verejné osvetlenie, na VO sa dohodli na spôsobe, ale zatiaľ sa v tejto veci
nekoná.
p. Pospíšilová – požiadala o skvalitnenie pripojenia internetu. Informovala sa, ako je možné,
že v Bojniciach nie je riadne pripojenie. Vraj Kinet sa nedohodol na riadnom ťahaní
digitálneho kábla.
Ing. Herda – momentálne je ten problém, že v meste existuje káblová televízia a má pôvodné
rozvody ťahané vzduchom. Ak si chce teraz niekto riešiť rozvody, musí ich ťahať zemou.
Bojnice nemajú taký počet odberateľov, aby sa tu ťahali optické káble od domu k domu.
Ing. Tihanyiová - k detským ihriskám doplnila, že prišiel do mesta p. Šimko, zo spoločnosti
ktorá sa zaoberá tvorbou detských ihrísk a keď si prešiel jednotlivé lokality, na ktorým je
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záujem vybudovať ihrisko, odporučil buď zrušiť basketbalové ihrisko a urobiť tam detské
ihrisko, pretože už teraz sú tam prvky, ktoré sú v rozpore s normou.
P. Šimko odporučil ako ďalšiu vhodnú plochu priestor pred Lunou. Riešila sa aj petícia proti
výstavbe bytovému domu pred Lunou, ktorý mali stavať urbaristi a keď sa prerokovávali
petície dohodli sa, že mesto by malo záujem v tomto priestore zrealizovať ihrisko. Zatiaľ sa
v rokovaniach ďalej nedostali.
p. Zábojník – bol by za to, keby sa zakúpili aspoň dva – tri prvky na ihrisko a aj občania by
boli hneď spokojnejší, keby videli, že sa niečo spravilo.
Ing. Tihanyiová – na cudzom pozemku ihrisko nevybudujú. Na mestskom ihrisku pri kostole
boli opravené sedadlá, retiazky, niečo sa ponatieralo. Akonáhle budú vedieť výsledok z úradu
vlády, budú vedieť čo ďalej.

p. Hatvanyi – prerušil o 17.00 h rokovanie MsZ s tým, že zvyšný program bude prerokovaný
na zasadnutí budúci týždeň, nakoľko nie sú prítomní zamestnanci úradu, nemá pripravené
uznesenia a nie sú prítomní ani predkladatelia materiálov.
Mgr. Greschner – nesúhlasil s názorom p. Hatvanyiho, uznesenia sú pripravené zo včera
a body rokovania pri ktorých nie sú prítomní ich predkladania, môžu byť vypustené
z programu.
Mgr. Barborka – rovnako nesúhlasil s odročením zasadnutia, sú tu pre občanov a nie je
v poriadku, aby rokovali trikrát za mesiac. Včera sa malo konať zasadnutie MsZ o 10.00h, ale
dopredu bolo známe, že neprídu poslanci, ktorí sa ospravedlnili 8 dní vopred.
Bolo prijaté uznesenie MsZ č. 447/2016, ktoré primátor podpísal, ohľadom začiatkov
zasadnutí MsZ. Spýtal sa, prečo sa zvoláva MsZ na 10.00 h, je to podľa neho hlúposť,
pretože väčšina poslancov musí ísť do práce. Nechcú refundovať mzdu a zaťažovať tak
rozpočet mesta. Nerozumie, prečo by dnes nemohli pokračovať ďalej.
p. Hatvanyi – včera bolo zvolané zasadnutie MsZ na 10.00 h, ktoré sa však nekonalo, nakoľko
prišli len 4 poslanci. Na poslednom zasadnutí MsR sa len Mgr. Barborka vyjadril, že mu to
nevyhovuje a už vtedy mal informáciu od cca 7 poslancov, že im to vyhovuje. Nemôže za to, že
sa situácia zmenila v priebehu týždňa. Nebolo to prvýkrát, čo sa zasadnutie nekonalo.
Ing. Kutaš – podľa jeho názoru, keby sa zasadnutie prerušilo, bolo by to protiprávne, porušil
by sa zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení a aj rokovací poriadok. Dnes bola schválená
zmena programu a pokiaľ chce prerušiť rokovanie MsZ, malo by dať o tom hlasovať.
p. Hatvanyi - primátor mesta ho poveril vedením MsZ, spýtal sa na ďalší postup.
Ing. Kutaš – dodal, že pokiaľ odmietne ten, kto predsedá dať schváliť zmeny v programe,
stráca právo viesť zasadnutie MsZ a nastupuje poverený poslanec. Program je niečo, čím sa
riadi MsZ a akúkoľvek zmenu programu treba odhlasovať. Môže navrhnúť prerušenie MsZ,
ale má za to, aby dal o tom hlasovať. Ak bude zmena odsúhlasená, tak bude MsZ prerušené.
Nakoľko má poradný hlas, dal návrh na vyhlásenie 5 minútovej technickej prestávky.
p. Hatvanyi – prerušil zasadnutie MsZ s tým, že 6. 9 o 15.00 h sa opätovne stretnú.
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Mgr. Greschner - upozornil, že svojim konaním porušuje zákon č. 369/1990 a upozornil ho
na to, že uznesenia sú pripravené tak, ako boli pripravené na včerajšie zasadnutie MsZ
a materiály, ktorých predkladatelia nie sú prítomní, budú vypustené z programu MsZ.
Mgr. Barborka – doplnil, že ak nie sú prítomní riaditelia, ktorí majú materiály predkladať,
tak v minulosti materiály za nich predkladal prednosta úradu. Je toho názoru, že
najdôležitejšie materiály – finančné, investičné, technické aj kultúrna by sa mohli prerokovať.
Upozornil, že dňa 6. 9. sa konajú oslavy baníkov na Púšti, na ktoré bude pozvaný nielen
primátor mesta, ale aj iní členovia a je za to, aby sa pokračovalo ďalej.
p. Hatvanyi – ako vhodný termín navrhol štvrtok 7. 9. o 15.00 h.
Ing. Lekýr – boli tu občania, ktorí si potrebujú riešiť svoje veci. Zrušiť MsZ kvôli účasti na
poľovnej schôdze je podľa neho vrchol.
Mgr. Barborka – tým, že p. zástupca primátora nedal hlasovať o prerušení zasadnutia,
podľa neho porušil zákon. Podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, pokiaľ odmietne
viesť rokovanie MsZ ako poverený zástupca, vedie ďalej zasadnutie poverený poslanec.
Ing. Herda – bolo povedané, že ak odmietne dať hlasovať o programe, tak stráca právo viesť
rokovanie. MsZ môže byť prerušené, bolo tak aj v minulosti bez hlasovania poslancov.
Zasadnutie nie je ukončené, bude pokračovať ďalej.
Ing. Kutaš – ak je relevantným spôsobom MsZ prerušené predsedajúcim, tak za relevantný
spôsob považuje hlasovanie poslancov. Ak raz MsZ schvaľuje program a predsedajúci má
povinnosť zo zákona rešpektovať zmeny, tak by malo MsZ v zmysle schváleného programu
pokračovať ďalej. Ak stratí schopnosť predsedajúci viesť rokovanie, nastupuje poslanec, ktorý
je poverený MsZ, čo bolo odhlasované na ustanovujúcom MsZ. Povereným poslancom je
v tomto prípade Mgr. Barborka. Z jeho pohľadu ide o prerušenie zasadnutia nezákonným
spôsobom.
p. Hatvanyi definitívne odišiel zo zasadnutia.
Mgr. Barborka – pokiaľ je to zákonné a je to v poriadku, tak to berie a nič s tým nespravia.
Je mu ľúto len ľudí, ktorí požiadali o prenájmy a nič sa im neschválilo.
Ukončenie: 17:32 h

Pokračovania zasadnutia MsZ, konaného dňa 7. septembra 2017
Program zasadnutia:
1. Správa o činnosti Mestskej rady
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 30.08. 2017
3. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie 01.01. 2017 –
30.06. 2017, vyhodnotenie plnenia plánu činnosti za I. polrok 2017
4. Správa hlavného kontrolóra o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
a ich príčin, za I. polrok 2017.
5. Informatívna správa o záväzkoch a pohľadávkach mesta Bojnice za II. štvrťrok 2017
6. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2017:
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a) mesto Bojnice + správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu
b) KC Bojnice, p.o.m.
c) TS, p.o.m. Bojnice
7. Výročná a konsolidovaná výročná správa mesta Bojnice za rok 2016
8. Žiadosť o finančný príspevok na Bojnický Kračún 2017
9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za I. polrok 2017
a) Základná škola s MŠ Bojnice
b) Základná umelecká škola Bojnice
c) Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
10. Žiadosť o 3. úpravu rozpočtu ZŠsMŠ Bojnice na rok 2017
11. Správa o plnení rozpočtu Zariadenia pre seniorov – DD Bojnice za I. polrok 2017
12. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2017 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
13. Návrh VZN – Trhový poriadok trhového miesta v správe Branislava Zábojníka,
Bojnice
14. Protest prokurátora – Návrh na zrušenie VZN č. 7/2014 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta
Bojnice a návrh nového VZN
15. Predaj a prenájom nehnuteľností:
a) Žiadosť – Ing. Ľudmila Pospíšilová, LECON, 1. mája 1574/31, Bojnice
b) Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50
v Bojniciach o celkovej rozlohe 27 m2
c) Návrh Zmluvy o nájme lesných pozemkov s nájomcom Lesy SR, š. p., OZ
Prievidza, G. Švéniho 7, 971 53 Prievidza
d) Žiadosť o zriadenie bezodplatného vecného bremena na právo pripojenia na
vodovodnú prípojku, Viktor Tvrdý, Ul. J. G. Tajovského 559/23, 971 01 Prievidza
e) Žiadosť o budúce odkúpenie nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
žiadateľ Relax SK, s.r.o., Poruba 395, 972 11 Poruba, v zastúpení Richardom
Pišťanekom
f) Žiadosť o budúce odkúpenie pozemku, žiadateľ MUDr. Vojtěch Jendrejovský, J.
Myslivečka, 1881, 738 01 Frýdek – Místek
g) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku EKN parc č. 9-1043/1, žiadateľ Ján a Jana
Minichovci, Velvarská 1346/2, 972 01 Bojnice
h) Žiadosť o výmenu pozemkov, žiadateľ Julian Kozár, Lúčna 47/6, 971 01 Prievidza
i) Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemku pre umiestnenie billboardu, žiadateľ
ISPA, spol. s.r.o., pobočka B. Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica
j) Žiadosť o zapracovanie dvoch vyvýšených priechodov pre chodcov na Prievidzskej
ulici do rozpočtu mesta Bojnice pre rok 2017, žiadateľ Peter Drozd, Prievidzská
40/4, 972 01 Bojnice
k) Žiadosť o uzatvorenie vecného bremena, žiadateľ COOP Jednota Prievidza, SD,
A. Hlinku 1. 437, 971 01 Prievidza
16. Rôzne
a) Zriadenie vecného bremena na právo prechodu pre mesto Bojnice pozemkami p.
Pauloviča a Bujnu na parkovisku pod nemocnicou
Mgr. Greschner – predniesol poslanecký návrh, aby bolo umožnené Ing. Priehodovi vystúpiť
v rámci dnešného MsZ.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.
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Ing. Priehoda – požiadal o vysvetlenie odpovede na petíciu proti výstavbe bytového domu v
Dubnici, ktorá mu bola zaslaná. Prítomných so znením odpovede oboznámil.
Ing. Tihanyiová – zákon upravuje spôsob ako a dokedy vybavovať petície. V rámci
vybavovania petície došlo k dohode s PSBU, že nebude už ďalej obstarávať podklady,
vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov, aby ďalej pokračovali v územnom konaní. Je
zastavené konanie a majú za to, že to, čo chceli občania petíciou dosiahnuť, aby sa nestavalo,
sa aj dosiahlo. Ak oni považujú za vyriešenie petície určitý konkrétny právny akt, treba si
uvedomiť, že je to dohoda medzi oboma stranami. Petíciou bolo dohodnuté, že sa bytovka
stavať nebude a ďalej sa rokuje.
Podľa vyjadrenia p. Reisa sa zmenil predmet záujmu, už nemajú záujem o pozemky na
Mŕtvom ramene, majú záujem o pozemky v rámci nového územného plánu. Ak bolo uvedené,
že výstavbu považujú za zastavenú, záleží to aj od toho, čo bude mesto ochotné ponúknuť,
akceptovať ako protiváhu k tomu, že sa ďalej vo veci konať nebude. Rokovanie je otvorené
a na to, aby mohli administratívne petíciu uzatvoriť, tak konštatovanie, ktoré bolo uvedené
„že ďalej neobstarávajú stanoviská a konanie bolo uzatvorené“ naznačuje, že nemajú ďalej
záujem vo veci konať.
Ing. Lekýr – doplnil informáciu, že územný plán mesta je natoľko nejasný, že sú v ňom
uvedené formulácie, ktoré si odporujú. Dohoda síce zatiaľ nie je na papieri, ale verí, že to tak
v krátkom čase bude. Bude sa to sledovať a keby chceli obnoviť stavebné konanie, budú ich
o tom informovať. Myslí si, že v danej lokalite sa stavať bytovka nebude a dôjde tam
k rozumnej dohode medzi mestom a PSBU. Bude sa robiť na tom, aby sa v papierovej podobe
uzatvorila nejaká zmluva o prenájme, aby tam mohlo mesto užívať verejnú zeleň a prípadne
aj detské ihrisko.

Správa o činnosti Mestskej rady
Správu vypracoval prednosta MsÚ Bojnice – Mgr. Daniel Palacka, prítomným ju z dôvodu
neprítomnosti p. prednostu predniesol vedúci správneho oddelenia – Ing. Pavel Herda. Zo
strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 30.08.
2017
Materiál vypracoval a predniesol hlavný kontrolór mesta – Ing. Ľubomír Kutaš.
Ing. Medera - sa spýtal na fontánu a žnicu.
Ing. Tihanyiová - na základe štúdie treba obstarávať fontánu. Predstava o fontáne je zatiaľ
len v štádiu odporúčania ako by mala vyzerať a samotná štúdia nie je k dispozícii. Opakovane
sa rokovalo s Ing. arch. Letovancom, ktorý je aj tvorcom projektovej dokumentácie na
námestí, ktorý vyslovil určitý názor a sľúbil, že prepošle aj nejaký vizuál. Do dnešného dňa
nebol dodaný. Bude sa obstarávať, ale až vtedy, ak bude štúdia k dispozícii.
K žnici doplnila, že sa vráti znovu do fontány.
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Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie 01.01. 2017
– 30.06. 2017, vyhodnotenie plnenia plánu činnosti za I. polrok 2017
Materiál vypracoval a predniesol hlavný kontrolór mesta – Ing. Ľubomír Kutaš.
Ing. Guniš – pred cca 2 rokmi, keď sa schvaľoval poplatok za TKO, oponoval, že už takmer
polroka sa v meste separoval odpad, ale výška poplatku bola takmer rovnaká, čo sa mu zdalo
neadekvátne. Bolo by preto správne, keby hlavný kontrolór predtým ako sa bude schvaľovať
poplatok za TKO, vykonal kontrolu oprávnených nákladov na tento poplatok. Z toho dôvodu
predložil poslanecký návrh, aby schvaľovaniu poplatku za TKO predchádzala kontrola
oprávnených nákladov. Prítomných oboznámil so znením poslaneckého návrhu.
Ing. Kutaš – sa spýtal, akým spôsobom si predstavuje priebeh kontroly, pretože ako hlavný
kontrolór môže vychádzať zo sumárnych podkladov za rok 2016. Tie je možné kontrolovať, sú
schválené, prekontrolované audítorom a považuje ich za relevantné výsledky. Pokiaľ bude
kontrolovať rok 2017, potrebuje sa oprieť o relevantné podklady, ktoré sú technické služby
v zmysle zákona povinné poskytnúť. Poplatok za KO sa vždy kalkuloval na základe
uzatvoreného hosp. výsledku za prechádzajúci rok.
Ing. Guniš – keď dávali podklady ENVI PAK-u na separovaný zber, bola tam uvedená
čiastka, ktorú to mesto stálo za predchádzajúci rok.
Ing. Hnáth – v minulosti bola požiadavka TS na príspevok vo výške 110 tisíc € na nakladanie
s komunálnym odpadom a tento rok požadovali sumu 90 tisíc €, so zohľadnením na platby od
organizácie zodpovednosti výrobcov. Požadovali tak o 20 tisíc € menej.
Ing. Guniš – rád by bol, keby bola kontrola prevedená.
Ing. Kutaš – štandardným postupom bývalo, že keď sa stanovovala výška poplatku,
stanovovala sa v závislosti od VZN o daniach a poplatkoch. Riaditeľ TS predkladal podrobnú
kalkuláciu v ktorej zdôvodňuje výšku poplatku. Nemá problém zasiahnuť do toho procesu
výkonom kontroly, čím bude duplikovať činnosť, ktorú vykonáva riaditeľ organizácie.
Požiadal Ing. Hnátha, aby začal pripravovať detailné podklady, aby sa vedeli spoločne s Ing.
Gunišom v problematike zorientovať.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh Ing. Tomáša Guniša jednomyseľne schválený.

Správa hlavného kontrolóra o plnení prijatých opatrení na odstránenie
nedostatkov a ich príčin, za I. polrok 2017
Správu vypracoval a predniesol hlavný kontrolór mesta – Ing. Ľubomír Kutaš. V súvislosti
s vykonanou kontrolou na TS ohľadom hospodárnosti a efektívnosti plážového kúpaliska,
vyzval riaditeľa TS, aby predniesol návrh opatrení. Niektoré z bodov uznesenia už mali byť
dávno splnené, ale zatiaľ sa tak nestalo. Preto požiadal poslancov MsZ, aby mu pomohli
ohľadom vykonateľnosti uznesenia.
Mgr. Greschner – sa spýtal hl. kontrolóra, ako si predstavuje pomoc poslancov, keď
požiadavky vyjadrili, ale vymôcť od štatutára organizácie ich môže len primátor mesta. Nevie,
či môžu viac v tejto veci urobiť.
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Ing. Kutaš – to, že sa obrátil na poslancov vyplýva z jeho bezmocnosti, z kontroly vzišiel
určitý výstup a nálezy, ktoré boli jasne formulované. Samostatným listom vyzval riaditeľa
organizácie, aby predložil návrh opatrení, prišla mu odpoveď s tým, že opatrenia predkladať
nebude. Hlavný kontrolór môže navrhnúť akékoľvek opatrenia, ak je zo strany riaditeľa len
nezáujem a ignorácia. Podanie na súd alebo prokuratúru je jediná možnosť ako v tejto veci
rozhodnúť.
Mgr. Barborka – z uvedeného vyplýva, že funkcia hlavného kontrolóra je v meste zbytočná
a zbytočné sú aj ich uznesenia. Keď posledne podávali uznesenie na odvolanie riaditeľa,
primátor mesta sa vyjadril, že sa rozhodne až po ukončení kontroly. Kontrola sa ukončila, ale
primátor sa ešte nerozhodol. Možno by sa mali spýtať na postup právneho zástupcu, keď bude
prítomný. Príspevkové organizácie si robia čo chcú a jediný, kto s tým dokáže niečo urobiť je
štatutárny zástupca mesta..
Mgr. Greschner – zástupca primátora sa pravidelne zúčastňuje porád vedenia. Od vykonania
kontroly už ubehol nejaký čas a rád by vedel, aké opatrenia boli prijaté vo vzťahu
k riaditeľovi TS Bojnice.
p. Hatvanyi – primátor mesta sa vráti z dovolenky a 27. 9. sa vyjadrí ako štatutár mesta.
Mgr. Barborka – spýtal sa p. Hatvanyiho ako poslanca MsZ, aký má názor na danú situáciu.
p. Hatvanyi – bude sa to priebežne riešiť. Riaditeľ TS podlieha primátorovi mesta.

Informatívna správa o záväzkoch a pohľadávkach mesta Bojnice za II.
štvrťrok 2017
Materiál vypracovala a predniesla vedúca fin. oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Beata
Popelková.
Ing. Medera - bol by rád, keby k takýmto materiálom bola aj vizuálna informácia, aby bolo
zrejmé kto dlží mestu, komu dlží mesto atď. Požaduje mať informáciu premietanú, aspoň v
základných informáciách formou nejakej jednoduchej prezentácie.
Ing. Popelková – nie je problém materiál premietnuť. Čo sa týka daňových pohľadávok
v zmysle daňového poriadku však nie je možné zverejňovať údaje o jednotlivých daňovníkoch,
pretože musia dodržiavať daňové tajomstvo. V zmysle tohto zákona sa zverejňujú dlžníci – FO
a PO, ktoré dlhujú mestu nad určitý limit stanovený v zákone. Tento zoznam dlžníkov je
zverejnený aj na verejnej tabuli aj na internetovej stránke mesta a každý rok sa aktualizuje.

Výsledky hospodárenia za I. polrok 2017:
-

Mesto Bojnice + správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu

Materiály vypracovala a predniesla vedúca fin. oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Beata
Popelková. Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne
pripomienky.
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- KC Bojnice, p.o.m.
Materiál vypracovala a predniesla riaditeľka Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. – Ing.
Emília Belianska.
Mgr. Greschner - sa pýtal, aký je vývoj nákladov a výnosov v porovnaní s obdobím pred 2
rokmi.
Ing. Belianska - rozpočet im bol pomerne výrazne krátený a aj z parkovísk ktoré
prevádzkovali si vedeli vylepšiť hlavnú činnosť. Je ťažko povedať aký bude vývoj, pretože to
ovplyvňuje viacero faktorov. Tento rok by hodnotila ako najhorší za posledné roky.
Konkurencia je veľká, programov je hrozne veľa. Obstarávajú programy, na ktorých
nevykazujú stratu, ale celkové náklady sú z roka na rok vyššie.
Ing. Medera – zaujímal sa, čo je dôvodom, že tento rok je slabší ako ten predchádzajúci.
Ing. Belianska – dôvod je ťažko určiť, niekedy je to počasie, lenivosť alebo nezáujem
návštevníkov aj keď je program zadarmo. V regióne sa organizuje množstvo akcií
a programov, ktorých je neporovnateľne viacej ako v minulosti.
Ing. Medera – existuje tu nástroj, ktorý sa dostatočne nevyužíva, a to možnosť využiť financie
na kultúru cez OOCR, pretože je možnosť získať dotáciu od štátu. V OOCR sa pripravuje
pracovné stretnutie aj za účasti p. riaditeľky, ako môžu ich finančný rozpočet na kultúru
vylepšiť.
Mgr. Barborka – vidí veľkú možnosť bez toho, aby sa navyšoval rozpočet na kultúru užšou
spoluprácou s OOCR. Treba urobiť niečo nové, aby prišli návštevníci.
Ing. Belianska – oproti vlaňajšku majú rozpočet nižší o 30 tisíc €, prijali jednu pracovníčku
cez úrad práce.
- TS, p. o. m. Bojnice
Materiál vypracoval a predniesol riaditeľ Technických služieb, p.o.m. Bojnice - Ing. Dušan
Hnáth.
Mgr. Barborka – sa spýtal, na dôvod čerpania pohonných hmôt na čerpacej stanici Shell.
Ing. Hnáth – informoval, že čerpacia stanica Shell im poskytuje rôzne množstevné výhody
a rabaty. Čo sa týka verejného obstarávania, pokiaľ čerpajú pohonné hmoty priamo do
vozidiel, nie je potrené ho vykonávať. Keby mali tankovať na iných čerpacích staniciach, viac
by najazdili, nakoľko Shell je najbližšie.
Mgr. Barborka – bolo povedané, že sú poskytované množstevné benefity a rabaty, avšak cena
1,14 € je pomerne vysoká, rabat by mal byť oveľa menší. Spýtal sa na parkovisko za KCB, na
ktorom vykázali výnosy 22 514 € a pod hotelom Régia 35 158 €. Spýtal sa, či majú prepočet
koľko vyberú za týždeň počas sezóny na parkovisku pri KCB, pretože už týždeň je rampa
nefunkčná. Preto by rád vedel, o koľko fin. prostriedkov prišli z dôvodu toho, že nie je
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opravená. Zároveň sa spýtal, či je rampa aj platobná stanica poistená. Pri nákupe bolo
povedané, že majetok by mal byť poistený a mali by si ho dať preto poistiť.
Ing. Hnáth – majú uzatvorenú len všeobecnú poistku, zvlášť to nepoisťovali. Čo sa týka
opravy, okamžite urgovali dodávateľa. Zo začiatku nebola veľká ochota, vraj mali dvoch
mechanikov nemocných. Následne bolo prisľúbené, že na druhý deň to prídu opraviť. Nakoľko
je už po sezóne, neprídu tak o veľa peňazí. Mali záujem to riešiť aj pokladňou, ale nemali na
to ľudí.
Mgr. Barborka - uvedené slová považuje za jeho subjektívny názor. Spýtal sa právneho
zástupcu, či by nemal byť majetok mesta poistený.
JUDr. Lukačovič - mesto má poistený všetok majetok, ktorý vlastní.
Mgr. Barborka – nebolo to prvýkrát čo sa rampa zdevastovala. V zmluve mohol byť
zakomponovaný aj ušlý zisk, v prípade nefunkčnosti rampy, ako aj nutnosť opravy do určitého
časového obdobia.
Mgr. Greschner – pri spúšťaní systému výslovne požiadali uviesť do záznamu, aby bolo
osobitne poistené parkovacie zariadenie na parkovisku za KCB. Rád by preto vedel, kto je
zodpovedný za to, že to nie je poistené. Práve kvôli ušlým ziskom, žiadali poistiť parkovací
systém a je to uvedené aj v zápise.
Ing. Hnáth – poistiť parkovací systém proti ušlému zisku zrejme nie je ani možné.
Ing. Lekýr – existuje poistenie zariadení. Keď sa kupovala platobná stanica, zobrala sa tá
najlacnejšia, pretože neverili, ako bude fungovať. Následne zistili, ako dobre platobná stanica
vynáša a chceli zakúpiť ešte jednu, ktorá by sa použila, keby sa jedna pokazila. Druhá
platobná stanica už mala byť oveľa kvalitnejšia a modernejšia, ako platobná stanica, ktorá je
tam teraz. Boli ochotní na to vyčleniť aj finančné prostriedky.
Ing. Hnáth - rozjednaná je teraz platobná stanica na horné parkoviská pod Régiou, ktorá by
už mala byť modernejšia ako tá pri KCB a umožňovala by aj platbu kartou.
Ing. Guniš – spýtal sa, či nová platobná stanica bude od rovnakej firmy, alebo od inej.
K prvej firme by sa už radšej nevracal.
Ing. Hnáth – pri verejnom obstarávaní musí osloviť všetky firmy a následne vyberú tú
najlepšiu a najlacnejšiu.
Ing. Lekýr – upozornil, že pri výbere treba dávať pozor na číselníky, aby boli kompatibilné.
Nerád by sa zastával danej firmy, ale pokiaľ vybavili 250 parkovísk, nerozumie, že je problém
práve tu.
Mgr. Greschner – do najbližšieho VO požiadal o informáciu, či je zariadenie samostatne
poistené.
p. Hatvanyi – už rok sa hovorí o reklamácii, pretože rampa bola neustále poruchová.
Ing. Hnáth – záruka na zariadenie už uplynula, reklamácia bola zasielaná,
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Mgr. Greschner - aj napriek tomu, že je zariadenie poruchové, bol zvýšený výber parkovného.
Zistili, že tento typ zariadenia nevyhovuje, výnosnosť a aj ekonomika sú však veľmi
zaujímavé. Bolo povedané, že sú ochotní schváliť peniaze na kvalitnejšiu platobnú stanicu.
Ing. Tihanyiová – samotná platobná stanica stála do 10 tisíc € s DPH a bola tá
najjednoduchšia. Systém ako taký stal 17 tisíc €. Pozemné práce robili z časti TS a niečo
robila firma, ktorá sa špecializuje na zemné práce.
Mgr. Barborka – v januári tohto roka sa hovorilo o kvalitnejšej platobnej stanici, ktorá by už
bola aj na karty. Rád by preto vedel, prečo sa nekupuje, keď bolo povedané, že peniaze na to
vyčlenia. Tiež bolo v zápise uvedené, že majú byť nainštalované kamery. Podľa všetkého nie
sú nainštalované, hoci už o tom minimálne rok hovorili, odkedy sa namontovala platobná
stanica. Toto je ďalší bod, ktorý sa neplní.
Spýtal sa aj na verejné osvetlenie, či sa s ním niečo robí.
Ing. Hnáth – vrátnici dostali príkaz, aby kontrolovali spínanie na ver. osvetlení. Pokiaľ
nedôjde k zapnutiu, vedia to zapnúť manuálne.
Mgr. Barborka – počas sezóny bolo v meste množstvo návštevníkov, ale na námestí sa
začínalo svietiť až po 21.30 h, a to tiež len na jednej strane.
Ing. Hnáth – svetlá sa zapínajú v celých Bojniciach viac-menej rovnako. Všetky svietidlá boli
nastavené tak, aby zapínali o 20.00h.
Mgr. Barborka – z toho, čo bolo povedané vyplýva, že celé verejné osvetlenie nie je dobré
a treba s ním niečo robiť.
p. Grešner - sa spýtal, ako sa zapína verejné osvetlenie.
Ing. Hnáth – osvetlenie sa spúšťa na fotobunku na určitých rozvádzačoch, spínacie hodiny,
cez počítač na námestí a notebook pre Velvarskú a Školskú ulicu.
p. Grešner – nerozumie potom, prečo chodí vozidlo TS a spúšťa aj vypína osvetlenie.
Ing. Hnáth – pokiaľ sa vyskytne problém, do Dubnice chodieva vozidlo.
Ing. Guniš – v súlade s novelizáciou zákona o odpadoch, za chvíľu vyplynie mestu povinnosť
umiestniť čierne kontajnery na tetra pak. Do budúceho MsZ požiadal o spracovanie cenovej
ponuky hlavne v časti Lúčky, na rozšírenie stojísk. Zároveň treba nájsť priestory na
umiestnenie kontajnerov, aby si to mohli vyskúšať. Môže to byť aj na stojiskách kde sú
klasické kontajnery. Ľudia sa už na to pýtajú a žiadajú to.
p. Grešner - spýtal sa, ako sú ošetrené kontajnery na Dubnickej ulici na separovaný odpad,
pretože obyvatelia Kanianky tam chodia vyvážať odpad.
Ing. Hnáth – vyvážaniu odpadu z okolitých obcí nevedia zabrániť.
Ing. Guniš - doplnil, že aby nemuseli na niektorých miestach zvyšovať frekvenciu vývozov,
stačí umiestniť navyše ďalší kontajner. Ide hlavne o kontajnery na PET fľaše.
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Ing. Hnáth – keby aj ľudia rešpektovali označenia na kontajneroch a fľaše zmačkali, bolo by
to o inom.
Ing. Guniš – 90 % úspechu separácie tvorí propagácia, napr. cez Bojnické zvesti, letáky.
Dopočul sa, že dochádza k zmiešavaniu odpadu s PET fľašami.
Ing. Hnáth – keď sa kontajnery vysýpajú, ručne sa dotrieďujú, pretože samotní občania
nerešpektujú označenie kontajnerov.
Mgr. Pipíšková – najideálnejší je vrecový zber po domácnostiach a do budúcna by sa tým
mali zaoberať. Do domácností treba rozdať vrecia, aspoň čo sa týka rodinných domov. Tento
systém veľmi dobre funguje v Prievidzi. Spýtala sa aj na mestský rozhlas pri kostole.
p. Hatvanyi – k pripomienke k mestskému rozhlasu pri kostole doplnil, že zajtra príde firma
a bude to riešiť. Na základe pripomienok poslancov by sa mal riešiť mestský rozhlas aj na
iných miestach v meste.
Ing. Tihanyiová – v meste je v súčasnosti zmiešaný systém, niektoré reproduktory idú na
bezdrôtový systém a časť po drôte.
Ročne je naplánovaná údržba mestského rozhlasu za 500 € a za tie peniaze robia to, čo sa dá.
Mgr. Barborka – keď sa urobí rekonštrukcia verejného osvetlenia, môže sa urobiť aj výzdoba
aj rozhlas. Opakovane apeloval na to, aby sa niečo urobilo s ver. osvetlením, bude to
jednoduchšie pre TS aj pre nich, aby sa občania nesťažovali. Prikláňa sa aj k slovám Ing.
Guniša, pretože ak sa neurobí propagácia na zber triedeného odpadu, tak nedosiahnu
požadovaný výsledok. Zber by sa nemal robiť raz za štvrť roka, ale každý mesiac. Keď sa
rozdajú občanom vrecia, naučia sa ako separovať, a to hlavne v rodinných domoch. Keď sa
rozdajú farebné vrecia a budú sa mesačne zbierať, dosiahne sa požadovaný výsledok.
Ing. Lekýr – čo sa týka ešte mestského rozhlasu, bolo by dobré spraviť prieskum, koľko ľudí
chce mestský rozhlas a koľko nie. Trikrát denne sa vysielajú informácie, ktoré nie sú pre
občanov dôležité.

Výročná a konsolidovaná výročná správa mesta Bojnice za rok 2016
Materiál vypracovala a predniesla vedúca fin. oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Beata
Popelková. Zo strany prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne
pripomienky.

Žiadosť o finančný príspevok na Bojnický Kračún 2017
Materiál vypracovala a predniesla vedúca fin. oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Beata
Popelková.
Ing. Medera – doplnil informácie, že na základe požiadaviek z poslaneckého zboru
dopracovali a pozmenili materiál. Išlo by o nosnú akciu v sobotu, počas celého dňa by sa
konal predaj výrobkov a občerstvenia, prebiehal by kultúrny program v spolupráci OOCR,
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obč. združenia Naše Bojnice a KCB. V piatok by boli na námestí rozmiestnené len malé stánky
poskytujúce občerstvenie a zneli by koledy. Rovnaký program by bol aj v nedeľu.
Príspevok od mesta 3 000 €, z toho 1 046 € by išlo cez OOCR priamo KCB za prenájom
priestorov, zvukovú aparatúru, techniku a zo zvyšnej sumy by sa vykryli zvyšné náklady ako
honoráre, poplatky SOZA. Občianske združenie Naše Bojnice z ďalších zdrojov poskytne
ďalších takmer 4 500 €. Akcia je to pekná, príjemná a má zmysel. Do budúcna by si mali
koncepčne povedať kto ju bude organizovať, za akých podmienok, koľko chce mesto prispieť,
je to však vec ďalších rokovaní.
p. Grešner – sa spýtal, akým spôsobom sa na akcii podieľa KCB.
Ing. Medera - KCB sa podieľa tým, že poskytuje priestory, čo je platená služba.
Ing. Belianska – informovala, že bol za ňou Ing. Pospíšil, ktorý si dal spracovať cenovú
ponuku na piatok, pričom o sobote sa vôbec nerozprávali. Čo sa týka poskytnutia techniky,
doplnila, že organizujú si svoje vlastné akcie a nerada by poskytovala na vonkajšie akcie
svojich ľudí. Po iné roky ich podporovali tým, že poskytovali el. energiu zdarma, čo bol ich
vklad. O sobotnej akcii nič nevedela.
Mgr. Barborka – sa spýtal, či ide o mimoriadny vklad. Zároveň sa spýtal Ing. Belianskej
akým spôsobom poskytujú techniku.
Ing. Medera - návrh je ako mimoriadny vklad do OOCR a za dva roky je možné požiadať
o štátnu dotáciu.
Ing. Belianska – keď organizujú vlastné akcie, riešia si to z prevádzkových nákladov alebo
prostredníctvom reklamných partnerov, ktorí na akciu prispeli a technika dávajú svojho.
Doteraz technika nikdy neposkytovali, riešilo si to OOCR alebo organizátor, ktorý si akciu
zabezpečoval.
Mgr. Barborka – pokiaľ tomu rozumie, keď si KCB robí vlastné akcie, dáva si von svojho
technika a tiež môže ochorieť. Bolo povedané, že tam nedajú svojho technika aby neochorel.
Podľa neho viazne komunikácia medzi KCB a OOCR a nevychádzajú si v ústrety. Je to akcia
celých Bojníc a suma 1 046 € je celkom zaujímavá. Na MsR sa pýtal, či uvedená suma na
piatok postačuje a bolo povedané, že viac sa nedostane. Keby poskytli 4,5 tisíca €, tak by
KCB dostalo takmer 2 500 € za dva dni. Majú záujem kultúre pomôcť, aby neboli v strate,
ako to bolo dnes odprezentované. Byť na mieste p. riaditeľky, urobil by všetko preto, aby bolo
v sobotu všetko zabezpečené.
Ing. Medera – mali by sa zamyslieť, či chcú v meste takúto akciu, s ktorou prišli pred pár
rokmi samotní občania. Bol by najradšej, keby takúto akciu robilo mesto. Pokiaľ akciu
v meste nechceme, treba to povedať verejne a budú robiť niečo iné, alebo niekde inde. Treba
si spoločne sadnúť a riešiť to.
Mgr. Barborka – nie je to len o akcií, ale aj spolufinancovaní OOCR. Akcia bude celovo
stáť okolo 7 - 8 tisíc €, ale o rok-dva dostaneme späť 80 % vložených financií. O pár rokov
bude OOCR lepšie fungovať a nebude sa musieť dotovať z prostriedkov mesta. Treba sa
dohodnúť, či Bojnického Kračúna chceme alebo nechceme. Je to akcia, ktorej sa za roky
organizovania zúčastnilo množstvo ľudí
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Ing. Herda – informoval, že z fin. komisie bolo odporúčanie ohľadom vykonanej kontroly,
pretože bude potrebné prehodnotiť aj celkovú spoluprácu s oblastnou organizáciou, ako aj
spôsob používania poskytnutých financií. Určite je potrebné zvolať stretnutie, na ktorom by si
stanovili pravidlá. Spätná väzba nie je taká, akú by požadovali.
Mgr. Barborka – súhlasí so slovami Ing. Herdu. O tomto sa hovorilo už pri výmene predsedu
a výkonného riaditeľa oblastnej organizácie. Na fin. komisii požadovali, aby bol daný návrh
predtým ako budú robiť akciu a po skončení všetky faktúry a zdokladovanie fin. prostriedkov
bolo predložené poslancom.
Ing. Medera - bol by rád, keby to tak bolo, ale nevie s kým by mal na MsÚ komunikovať
ohľadom cest. ruchu.
Mgr. Greschner – už v minulosti sa hovorilo o tom, že sme centrom turistického ruchu
a malo by tu byť nejaké oddelenie zamerané na cest. ruch. Poslanci by súhlasili so zmenou
organizačného poriadku MsÚ s ohľadom na vytvorenie oddelenia pre cestovný ruch.
Ing. Medera – potrebujú niekoho, kto sa bude cest. ruchu venovať, pričom to nemusí byť na
plný pracovný úväzok. Pripravuje sa pracovné stretnutie s vedením mesta a poslancami, na
ktorom sa budú baviť o lepšej spolupráci.
Ing. Herda – v správnom oddelení je kumulované školstvo, správne konania a cestovný ruch.
Doplnil, že Bojnice majú cestovný ruch len ako sezónnu záležitosť. Všetky organizácie, ktoré
sa zaoberali cestovným ruchom mali len túto činnosť suplovať, či už to bol TIK, CK JUKO ...
K uvedenej problematike je potrebné sa stretnúť a prekonzultovať ju.
Ešte sa spýtal Ing. Belianskej, či suma 1 046 € pokrýva KCB aspoň ekonomické náklady.
Ing. Lekýr – akciu podporuje, nevie ako je to možné, že mesto v minulosti takúto akciu
nemalo. Prišlo sem veľa ľudí a treba to aj naďalej pre ľudí robiť.
Ing. Belianska – nie je proti tomu, aby sa akcia nekonala, ale nesúhlasí s tým, aby niekomu
niečo dávali zadarmo.
Ing. Guniš – podporuje každú takúto akciu, suma 3 000 € sa mu vidí vysoká, ale je to uhol
pohľadu. Pokiaľ sa v budúcnosti vráti späť určitá suma, je to v poriadku.
Ing. Lekýr – doplnil, že už teraz sa za cca 4 800 € zabezpečujú nejaké propagačné materiály.
Mgr. Barborka – súhlasí s Ing. Herdom, že neboli v minulosti sledované dotácie. Teraz je
v OOCR poslanec v dozornej rade, je tam aj nové vedenie a boli nastolené určité pravidlá.
Prvý výsledok by sa ma dostaviť už v tomto roku.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za I. polrok 2017
- Základná škola s MŠ Bojnice
Materiál vypracovala riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Bojnice – PaedDr.
Eva Rybárová, z dôvodu jej neprítomnosti materiál predniesol Ing. Pavel Herda. Zo strany
prítomných poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.

18

- Základná umelecká škola Bojnice
Materiál vypracoval a predniesol riaditeľ Základnej umeleckej školy v Bojniciach – Mgr.
art. Jozef Baláž.
Mgr. Barborka - sa pýtal, koľko akcií od začiatku roka organizovali v priestoroch KCB.
Mgr. art. Baláž – organizovali tam tri veľké celoslovenské súťaže – spevácku, tanečnú aj
klavírnu súťaž, ktoré organizujú už 11 rokov. Na budúci rok má záujem v meste zorganizovať
celoslovenskú súťaž dychových orchestrov, čo je ešte v jednaní. Na porade so zástupcami škôl
už informoval o príprave muzikálu, na ktorý napísal a skomponoval hudbu a v júni budúceho
roku by ho rád odpremiéroval. Pôjde o muzikál so živým orchestrom a hercami. Vyčísľujú
teraz náklady a keď už bude jasná konkrétnejšia suma, bude informovať. Zatiaľ je jeho odhad
vo výške cca 7 000 € a dúfa, že to nebude viac. Budú predkladať aj projekty na TSK na Fond
na podporu umenia a obrátia sa aj na SOZU.
Ing. Lekýr – muzikál je veľmi pekná myšlienka a navrhol, že pokiaľ budú niečo potrebovať,
treba sa na poslancov obrátiť so žiadosťou.
Ing. Medera – rovnako privítal takúto aktivitu, treba zosúladiť termíny tak, aby takéto akcie
vyšli na víkendy, keď sa v meste nič iné neorganizuje. Je množstvo dobrých akcií a treba to
využiť.
Ing. Lekýr – informoval, že pravdepodobne budúci rok sa bude poslednýkrát na zámku
organizovať MFDaS a do budúcna by sme už s touto akciou nemali počítať.
Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
Materiál vypracovala riaditeľka Centra voľného času JUNIOR – Mgr. Júlia Biskupičová,
z dôvodu jej neprítomnosti materiál predniesol Ing. Pavel Herda.
p. Grešner – spýtal sa, kedy sa ihrisko opraví tak, aby bolo bezpečné. Nerozumie, prečo by
mal p. Kočner opravovať siete za bránkami, ktoré sú pospájané sťahovacími páskami a je to
nebezpečné.
Ing. Popelková – do rozpočtu mesta prichádzajú príjmy a zároveň sú aj narozpočtované
výdavky na opravu a údržbu.
Ing. Herda – CVČ nemá do správy zverené multifunkčné ihrisko, zverené je len do užívania
a prevádzkuje ho.

Žiadosť o 3. úpravu rozpočtu ZŠsMŠ Bojnice na rok 2017
Materiál vypracovala riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Bojnice – PaedDr.
Eva Rybárová, z dôvodu jej neprítomnosti materiál predniesol Ing. Pavel Herda.
Ing. Popelková – informovala o príjmoch, ktoré ostali na potravinovom účte. Keď tam bol
predchádzajúci audítor, odporúčal ponechať na účte tieto financie. Po vzájomnej konzultácii
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aj s hl. kontrolórom bolo odporučené, aby to riešilo formou úpravy rozpočtu. Teraz sa
zavádza nový spôsob účtovania a potravinový účet sa už objavuje v účtovníctve. Je preto
najvyšší čas dať to do poriadku, aby sa prostriedky mohli použiť v školskej jedálni.

Správa o plnení rozpočtu Zariadenia pre
Bojnice za I. polrok 2017

seniorov – Domov dôchodcov

Materiál vypracovala a predniesla riaditeľka Zariadenia pre seniorov – Domov
dôchodcov Bojnice – Ing. Mgr. Iveta Grolmusová. Zo strany prítomných poslancov neboli k
predloženému materiálu žiadne pripomienky.

Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2017 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Materiál vypracovala a predniesla vedúca fin. oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Beata
Popelková. P. Zábojník požiadal o zriadenie trhového miesta, príležitostných trhov.
Schválením návrhu dôjde aj z mene VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach. P. Zábojník má záujem organizovať príležitostné trhy.
Ing. Guniš – sa spýtal, či p. Zábojníkovi vyplývajú nejaké povinnosti ohľadom likvidácie
odpadu.
Ing. Popelková - mal by mať uzatvorenú dohodu s TS o odvoze odpadu a mal by si to zaplatiť
alebo inkasovať si to od tých, ktorí mu budú predávať. V meste Bojnice je ambulantný predaj
okrem trhových miest zakázaný. Preto sa to reguluje takýmto spôsobom. Ide mu o to, aby sa
mohol počas víkendu postaviť hore na námestí a predávať kávu zo svojho vozíka.
Mgr. Greschner – sa spýtal, čo bráni tomu, aby vykonával svoju činnosť napr. pod aktivitami
p. Maliarika.
Ing. Popelková – p. Maliarik neorganizuje akcie v meste každý víkend. Trhové miesto
zriaďuje obec zo zákona a môže trhové miesto aj nezriadiť. Ak príde žiadosť, je povinná ju
spracovať do rokovania MsZ.
Ing. Medera - zásadne je proti tomu, pretože podnikatelia, ktorí majú na námestí kaviarne,
odvádzajú dane, platia za odpad, si môžu potom svoje prevádzky zavrieť. Osobne by zrušil aj
kávomaty.
Ing. Lekýr – p. Zábojník sa postaví tam, kde bude najviac ľudí a tam bude predávať. Do
ostatných podnikov na námestí potom ľudia nepôjdu.

Návrh VZN – Trhový poriadok trhového miesta v správe Branislava
Zábojníka, Bojnice
Materiál vypracovala a predniesla vedúca fin. oddelenia MsÚ Bojnice – Ing. Beata
Popelková. Uvedený návrh už bližšie predstavila v predchádzajúcom bode. Zo strany
poslancov neboli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.
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Protest prokurátora – Návrh na zrušenie VZN č. 7/2014 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na
území mesta Bojnice a návrh nového VZN
Materiál vypracovala a predniesla vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a životného
prostredia - Ing. Beata Tihanyiová. Návrh bol vypracovaný na základe protestu prokurátora.
Do nového VZN sú zapracované novelizované ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
ktorý bol novelizovaný zákonom č. 318/2012 Z. z. a zákonom č. 350/2015 Z. z.. VZN je
upravené tak, aby zodpovedalo zneniu platných právnych predpisov.
Ing. Guniš – sa spýtal, či sú znečisťovatelia ovzdušia upozorňovaní.
Ing. Tihanyiová – pravidelne každý rok sú začiatkom roka v BZ občania upozorňovaní, že je
potrebné sa prihlásiť na MsÚ. Pokiaľ sú väčší znečisťovatelia, títo spadajú pod okresný úrad.

Mgr. Greschner – podal poslanecký návrh, aby bol pred bod „Predaj a prenájom
nehnuteľností“ zaradený bod „Interpelácie poslancov“.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh jednomyseľne schválený.

Interpelácie poslancov
Ing. Lekýr – v súvislosti s činnosťou Klubu histórie Bojníc, informoval o žiadosti na riešenie
stavu sochy sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádza v areáli šľachtiteľskej stanice, je síce
v zlom stave, ale je ešte stále zachovalá. Nakoľko sa nakláňa na jednu stranu, túto zimu by
mohlo dôjsť k jej zrúteniu. Bolo by preto potrebné podniknúť kroky, aby sa socha do zimy
premiestnila niekam do skladu a aby mesto pokračovalo v právnom procese, aby sochu
dostalo do majetku a mohlo podniknúť kroky na jej rekonštrukciu. Po rekonštrukcii by sa
mohla umiestniť pri kostol alebo na iné vhodné miesto. Zároveň predniesol poslanecký
návrh, ktorý rieši práve túto problematiku.
Poďakoval Ing. Tihanyiovej, ktorá mu pomohla zhromaždiť potrebné materiály.
Ing. Guniš – ak sa bude socha prenášať, je potrebné aby to bolo v súlade so zákonom,
pretože vraj nikto nevie, komu vlastne socha patrí.
Ing. Tihanyiová - keď sa Melenčiari prvýkrát obrátili na mesto, aby sa v tejto veci konalo, na
vývesnej tabuli takmer rok bol zverejnený popis s fotografiou sochy, ako aj s výzvou, že ten,
kto má nejaké majetkové práva k soche, aby sa prihlásil. Neprihlásil sa nikto. Mesto vyhlásilo
sochu za pamätihodnosť, ale aj na pamätihodnosti vo vlastníctve niekoho iného sa dajú žiadať
fin. prostriedky v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“. Ak mesto podnikne kroky na
záchranu sochy, nikto sa nemôže hnevať, obzvlášť, keď ho to nebude nič stáť. Má doklady
k tomu, že výzva bola zverejnená.
Mgr. Barborka – je záujem v meste postaviť novú telocvičňu, ktorá by slúžila v doobedných
hodinách na základnú povinnú telesnú výchovu a v popoludňajších hodinách na realizáciu
športového vyžitia mládeže a neskôr aj komerčné účely. Uznesením MsZ č. 375/2016 bol
jednomyseľne schválený úver vo výške 400 tisíc €. Po zrelej úvahe a konzultácii s architektom
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mesta došli k záveru, že telocvičňa s oblúkovitým tvarom by nebola vhodná, a preto dali
vypracovať nový projekt tak, aby nenarušil celkový vzhľad školy. Prečítal návrh o aký druh
telocvične by išlo. Chcú požiadať aj o dotáciu z ministerstva školstva.
Následne predniesol poslanecký návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 375/2016. Počítajú s tým,
že keď sa urobí verejné obstarávanie, cena sa zníži a ušetrené fin. prostriedky sa budú môcť
použiť aj na iné investičné akcie.
Hlasovaním poslancov bol poslanecký návrh schválený.
Ing. Popelková – bol spomenutý termín 30. 9. 2017. Upozornila na zákon o rozpočtových
pravidlách, zmeny rozpočtu je možné robiť len do konca augusta bežného roka. Ide o zmeny
ktoré zvyšujú schodok rozpočtu. Suma 400 tisíc € je v rozpočte. Nie je možné urobiť takú
úpravu rozpočtu aby v príjmových operáciách bolo cez jedného milióna €.
Ing. Tihanyiová – nie je reálne, aby sa tento rok začalo uznesenie realizovať. Treba to
zapracovať do rozpočtu na rok 2018. Finančné plnenie v rozpočte roku 2018 vidí reálnejšie.
Ing. Kutaš – investícia cez milión € nebude do konca roka zrealizovaná. Suma 400 tisíc € sa
môže čerpať v tomto roku, ale nie je pravdepodobné, že sa podarí túto sumu do konca roka
preinvestovať. Je možné pripraviť bankový úver s tým, že parciálne čerpanie do konca roka
2017 vo výške 400 tisíc € by nemalo byť problém ani z hľadiska zákona o rozpočtových
pravidlách, nakoľko suma 400 tisíc € bola už zakomponovaná v rozpočte. Je možné získať
bankový úver vo výške 1,2 mil. € s tým, že maximálne čerpanie v roku 2017 môže byť len do
400 tisíc € a zvyšok v budúcom roku.
Ing. Guniš – tak významná investícia aj výška úveru by nemali byť riešené bez názoru
primátora mesta. On by rešpektoval jeho názor. Zase to takto vyvolá len vlnu emócií. Mal by
byť aspoň predbežný súhlas primátora.
Mgr. Barborka – je za to, aby si spoločne sadli, ale o tomto sa hovorí už dlhšie. Vedia o tom,
že hádzanári priestor potrebujú, každým rokom sa zvyšujú príspevky a hádzanári, ktorí
nemajú svoju halu sú len v Bojniciach. V budúcnosti by tu mohla byť aj hádzanárska
akadémia. Komerčný prenájom v poobedňajších hodinách pri dobrom využití by dokázal
splácať mesačné splátky úveru.
Ing. Lekýr – doplnil, že Mgr. Barborka sa snaží povedať aj to, že ak sa tu nastaví zdravá
miera zadĺženosti, je možný rast.
Mgr. Barborka – telocvičňu chcú preto, lebo deti cvičia na chodbách, čo nie je zdravé. Škola
má v tomto roku o 40 detí viac ako v minulosti. Treba už dopredu rozmýšľať nad tým, aby
mali deti kde športovať. Súčasná telocvičňa by po realizácii novej mohla slúžiť MŠ,
seniorom... . Teraz je najlepší čas na úver.
Ing. Medera - bol by rád, aby na bode programu „Interpelácie poslancov“, boli vždy
prítomní aj všetci riaditelia organizácií.
Spýtal sa náčelníka MsP, aká bola počas leta situácia v centre mesta. Zistil, že sa tu pohybujú
rôzne indivíduá, ktoré žobrú peniaze. Návštevníkov to obťažuje a robí to mestu zlý imidž. Rád
by vedel, do akej miery to majú pod kontrolou.
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p. Zamboj - potvrdil, že tento rok bolo zaznamenaných viacero takýchto prípadov, zistené boli
vlastnou činnosťou, nie na základe oznamov od návštevníkov. Bolo tu aj veľa takých, ktorí
vyberali dobrovoľné zbierky a mali na to súhlas od mesta alebo rozhodnutie ministerstva
vnútra. Žobranie ako také nie je zakázané, nie je priestupkom, pokiaľ sa nad tým nepohoršuje
verejnosť. Takéto priestupky neprejednávali, pretože ich nikto neoznámil a ani sa nikto nad
tým nepohoršoval.
Ing. Lekýr – uvedenú problematiku treba posudzovať veľmi citlivo, ide o ľudí, ktorí sa ocitli
z rôznych dôvodov na dne spoločnosti. Treba k nim pristupovať ako k ľuďom. Mnohokrát ani
sami nemôžu za to, v akej situácii sa nachádzajú.
Ing. Guniš – informoval, že po Bojniciach jazdí vozidlo, ktoré vykupuje papier a vymieňa ho
za toaletný papier, papierové vreckovky alebo kuchynské utierky. Podľa neho je to v rozpore
so zákonom o odpadoch. Separovaný zber v meste môže robiť len spoločnosť s ktorou má
mesto uzatvorenú zmluvu. Zberový papier sa stáva cennou komoditou a keď je raz
uzatvorená zmluva s ENVI PAKom, nemal by sa v meste takýto výkup realizovať.
Keď sa tu objavia aj tí, čo zbierajú baterky, mala by MsP v týchto veciach zasahovať.
JUDr. Lukačovič – je potrebné pozrieť, čo je uvedené v zmluve so spol. ENVI PAK.
Mgr. Greschner – spýtal sa právneho zástupcu mesta, či bolo legálne prerušené zasadnutie
MsZ.
JUDr. Lukačovič – spoločne s hl. kontrolórom si prerušenie zasadnutia prešli, zákon
nehovorí o prerušení v takýchto prípadoch. Rokovanie vedie predsedajúci, ktorý má právo
prerušiť zasadnutie z akéhokoľvek dôvodu. Z hľadiska kompetencie preniesť zodpovednosť
vedenia schôdze na inú osobu, v tomto prípade na Mgr. Barborku, ktorý je poverený aj
v zmysle uznesenia MsZ vykonávať funkciu predsedajúceho nastáva zo zákona len v tom
prípade, keď sa rozhoduje o programe. V tomto prípade je toho názoru, že zákon neporušil a
ani v rokovacom poriadku to nie je upravené. Je to neštandardná situácia, ktorá by sa nemala
opakovať.
Ing. Medera - považuje to za absolútnu aroganciu moci s tým, že niekto sám preruší jednanie,
na ktorom sú prítomní viacerí ľudia. Zároveň sa spýtal, či je to možné upraviť v rokovacom
poriadku.
JUDr. Lukačovič - je to tak široký záber, ktorý nie je možné celý obsiahnuť v rokovacom
poriadku.
Mgr. Greschner – rokovanie sa nieslo v duchu nejakého programu. Tým, že došlo
k prerušeniu zasadnutia, bol narušený program. Rokovaniu predsedal poslanec, nie primátor
mesta a pokiaľ on chcel meniť program MsZ, mal dať o tejto veci hlasovať.
Ing. Kutaš – zopakoval svoje tvrdenie z minulého týždňa. Keď došlo k prerušeniu zasadnutia
povedal, že sa malo dať o tom hlasovať, pretože má za to, že to nie je rokovanie
predsedajúceho, je to rokovanie zastupiteľského zboru. Ten, kto vedie rokovanie, v tomto
prípade zástupca primátora, koordinuje len činnosť a riadi rokovanie. Preto je aj v zákone
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uvedené, že program si odsúhlasuje MsZ uznesením. Ak predsedajúci odmietne dať hlasovať
o zmene programu ktorý navrhol, stráca mandát.
V zákone je prísne vymedzená dikcia, že MsZ ako kolektívny orgán sa riadi programom, ktorý
si odhlasuje a predsedajúci má povinnosť rešpektovať výstup, ktorý bol daný uznesením. Ak je
program MsZ takýmto spôsobom záväzný, tak akákoľvek zmena v programe podlieha
schváleniu. Podľa neho zmena nastala, pretože program bol interpretovaný na daný dátum
a čas. Zvykové právo v Bojniciach je také, že je nadiktovaná aj obedná prestávka,
interpelácie poslancov, diskusia občanov a v našom rokovacom poriadku sa uvádza, že
poslaneckým návrhom sa rozumie najmä: „žiadosť o ukončenie rozpravy, žiadosť
o prerušenie rokovania MsZ...“. Keď vychádza z toho že tvrdí, že malo byť hlasovanie
o prerušení rokovania MsZ, môže sa oprieť o záväznosť programu v zmysle zákona, ako aj
o rokovací poriadok. Prerušenie rokovania MsZ pozná atribút – žiadosť poslanca ako
poslanecký návrh o ktorom sa hlasuje bez diskusie.
JUDr. Lukačovič - poslancom program neušiel, program sa nezmenil a pokračuje v duchu,
ako bol schválený. Pokiaľ má hlavný kontrolór pochybnosti, môže podať podnet na
prokuratúru a dať to prešetriť.
Ing. Kutaš - je to jediný zákonný spôsob, ktorý v tomto momente existuje. Právny zástupca
má svoj právny názor a on ako hl. kontrolór má tiež svoj vlastný výklad.
Ing. Lekýr – s tvrdením Ing. Mederu o čistej arogancii moci sa plne stotožňuje. Občania,
ktorí boli prítomní na zasadnutí skončili svoje otázky okolo 16.30 h a bol ešte zvyšný čas na
dotazy. On ako poslanec v rámci rokovacieho poriadku má právo hovoriť počas MsZ
a dávať podnety a môže sa vyjadrovať k prebiehajúcemu programu. Pán zástupca ho
upozorňoval že nemôže teraz hovoriť a uberal mu právo vystupovať.
Mgr. Barborka – je neštandardné, keď v pondelok, tri dni pred MsZ, primátor mesta vyhlási
dve zastupiteľstvá a program druhého zasadnutia MsZ má spoločné body programu s prvým
zasadnutím. Primátor mesta bol oboznámený s tým, že v stredu zasadnutie nebude. Siedmy
poslanci sa ospravedlnili, prvé zasadnutie tak mohol zrušiť a mohol ponechať len zasadnutie,
ktoré bolo naplánované na štvrtok. Spýtal sa, či môže primátor mesta zvolávať zasadnutie keď
je na dovolenke.
JUDr. Lukačovič – dôvod zvolania druhého MsZ bol ten, že hrozila škoda mestu kvôli
rezervnému fondu, keby sa neodhlasoval v termíne. Z právnej opatrnosti bolo preto zvolané aj
druhé zasadnutie MsZ.
Mgr. Barborka – keď primátor vedel, že poslanci neprídu, mohol zasadnutie v stredu zrušiť.
Ing. Medera – nakoľko nie je jasný výklad, prečítal poverenie 6 podpísaných poslancov na
prešetrenie postupu prostredníctvom Okresnej prokuratúry Prievidza. Poverenie odovzdal
Ing. Kutašovi.

Predaj a prenájom nehnuteľností:
- Žiadosť – Ing. Ľudmila Pospíšilová, LECON, 1. mája 1574/31, Bojnice
Ing. Tihanyiová - Ing. Pospíšilová listom oznámila, že nebytové priestory v Meštianskom
dome na Hurb. námestí, ktoré má v prenájme sú aj naďalej poškodzované vlhkom. Je to
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zapríčinené zrejme dažďovou vodou stekajúcou z parkoviska a striech budov, ktoré nemajú
odkvapové ríny. Keďže zatekanie a vlhnutie stien jej spôsobuje neustále komplikácie v údržbe
interiéru, a tým sa jej zvyšujú náklady na údržbu, požiadala o trvalé zníženie nájmu na 120 €
mesačne. Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Bojnice a prevádzkovateľom KCB, p. o. m..
Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 1. 8. 2018 s výpovednou lehotou pol roka
a výškou nájmu 54 €/m2/rok, t. j. mesačne 225 €.
Po podpísaní uznesenia sa bude môcť začať robiť ver. obstarávanie na tri ponuky.
Ing. Lekýr – nevie sa presne odhadnúť, kedy dôjde k realizácii, a nakoľko stále dochádza
k vlhnutiu a priestor sa musí neustále odvlhčovať, bolo by vhodné nájom znížiť do doby,
pokiaľ sa priestor odsanuje.
Ing. Popelková - musí sa to urobiť dodatkom k zmluve, podpísať ho, zverejniť a až po
uplynutí lehoty nadobudne právoplatnosť.
- Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50
v Bojniciach o celkovej rozlohe 27 m2
Ing. Tihanyiová - mesto zverejnilo zámer prenajať nehnuteľný majetok, a to nebytový priestor
v Dome služieb o rozlohe 27 m2. Na uvedený priestor bola doručená len jedna ponuka od
Obč. združenia Bojnice zastúpeného p. Dušanom Maliarikom, s ponúknutou cenou nájmu
271,50 € ročne. Účel využitia – ateliér, dielnička, sklad. Nájomca žiadal prenájom na dobu
neurčitú. Komisia súhlasila s jeho žiadosťou uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú
s výp. lehotou tri mesiace.
Zo strany poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Návrh Zmluvy o nájme lesných pozemkov s nájomcom Lesy SR, š. p., OZ Prievidza, G.
Švéniho 7, 971 53 Prievidza
Ing. Tihanyiová - na júnovom zasadnutí MsZ nebola schválená nájomná zmluva s Lesmi SR
ohľadom pozemku, kde je kalamita, pretože sa im zdalo, že podmienky, ktoré boli
namodelované neboli vyhovujúce pre mesto. Na odd. prišiel Ing. Pös, ktorý vysvetlil, že Lesy
SR sú povinné do polroka od zistenia kalamity zaujať nejaký postoj. Ak sa nedohodneme
v určitej lehote, aby oni mohli do kalamity zasiahnuť, bude ich povinnosťou požiadať orgán
št. správy lesného hospodárstva na vydanie opatrenia na zabránenie šírenia škodlivých
činiteľov a budeme si to musieť riešiť sami.
Vysvetlil, že doba nájmu do roku 2028 je stanovená v zmysle zákona o nájme poľnohosp.
pozemkov a lesných pozemkov. Sú to veci ktoré vychádzajú z ich programu starostlivosti
o lesy a nemôžu ho ponúknuť mestu na kratšiu dobu. Aj výpovedná lehota je v súlade s týmto
zákonom a výška nájmu vychádzala z kalkulácie.
Možno by stálo za zváženie uzatvoriť s lesmi zmluvu do roku 2028, k 1. 11. ju vypovedať s
tým, že kalamitu oznámili v máji a k novembru môžu dať výpoveď. S takýmto návrhom bola
zmluva prerokovaná aj na MsR.
Od roku 2019 začína nová právna úprava, ktorá upravuje podmienky nakladania s lesnými
pozemkami. Mesto by si aj tak muselo niekoho nájsť na spracovanie dreva, pretože je to naša
povinnosť. Keby sme nikoho nenašli, tak Lesy nás ohlásia na Okr. úrade ŽP a budeme musieť
ísť na núdzový plán a pohľadať niekoho na spracovanie dreva.
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p. Hatvanyi - do 6 mesiacov je mesto povinné kalamitu spracovať. Navrhuje doplniť do
uznesenia pojem - výťažná kalamitná hmota, aby neboli rúbané aj zdravé porasty. TS nemajú
na odstránenie kalamity ľudí a prostriedky a radšej by dali kalamitu spracovať štátnym
lesom. Keby sme v budúcnosti chceli nejakú zámenu, budú už mať kalamitu spracovanú. Dajú
to spraviť dodávateľskej firme, ktorá to pre Lesy SR bude robiť.
Ing. Tihanyiová – keď prišiel na mesto zástupca Lesov SR, š. p., bol návrh, aby pozemky
ktoré má mesto lesné, aby sa vymenili za pozemky, ktoré majú Lesy SR pod autokempingom.
Na list od mesta prišla odpoveď s tým, že nie sú zaradené v prebytočnom majetku. Majetkové
záležitosti u nich trvajú cca 2 roky, čo im kalamitu nerieši.
Ing. Kutaš - zmluva musí mať všetky požadované náležitosti, aby bolo zároveň aj mesto
chránené proti ťažbe, aby to nebolo v rozpore so zákonom.
p. Hatvanyi - keby sa to dalo spraviť súkromnej firme, štátne lesy budú musieť najskôr vydať
majetok.
- Žiadosť o zriadenie bezodplatného vecného bremena na právo pripojenia na vodovodnú
prípojku, Viktor Tvrdý, Ul. J. G. Tajovského 559/23, 971 01 Prievidza
Ing. Tihanyiová – p. Tvrdý predložil žiadosť o zriadenie bezodplatného vec. bremena na
právo pripojenia na vodovodnú prípojku, ktorá je vo vlastníctve mesta a vedie cez k. ú.
Bojnice. Vodovodná prípojka bude slúžiť ako zdroj vody pri rodinnom dome, ktorý je
v súčasnosti vedený ako stavba na pozemkoch v k. ú. Bojnice.
Stanovisko ORRaŽP:
Parcely reg. CKN č. 130/1, 128/1 a 28/15 v k. ú. Bojnice sú vo vlastníctve mesta Bojnice.
ORRaŽP odporúča zriadenie bezodplatného vec. bremena na právo pripojenia na vodovod.
prípojku, nakoľko je táto možnosť jediným spôsobom, ako sa p. Tvrdý môže dostať k zdroju
pitnej vody na parcelách v jeho vlastníctve.
Zo strany poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o budúce odkúpenie nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
žiadateľ Relax SK, s. r. o., Poruba 395, 972 11 Poruba, v zastúpení Richardom Pišťanekom
Ing. Tihanyiová - p. Pišťanek zastupujúci fi. Relax SK, s. r. o. predložil ponuku na odkúpenie
pozemkov v k. ú. Bojnice v lokalite Rekreačná – LV č. 1, parc. reg. C 131/9 – 102 m2, 131/20
– 329 m2. Predmetné parcely sú vo vlastníctve mesta, pozemky na CKN parc. č. 131/8 a 213
sú vo vlastníctve spol. Relax SK, s. r. o, a priamo susedia s pozemkami mesta, o ktoré má
žiadateľ záujem.
Stanovisko ORRaŽP:
Parcely č. 131/9 a 131/20 KNC sú vo vlastníctve mesta. Žiadateľ má záujem o ich odkúpenie
z dôvodu priameho susedstva týchto pozemkov s parcelami č. 131/9 a 131/20, ktoré sú vo
vlastníctve Relax SK, s. r. o. pričom na parcele č. 213 KNC je umiestnená stavba. Vzhľadom
k tomu, že ide o priamo susediace parcely, ORRaŽP odporúča odkúpenie predmetných
parciel.
Zo strany poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
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- Žiadosť o budúce odkúpenie pozemku, žiadateľ MUDr. Vojtěch Jendrejovský, J.
Myslivečka, 1881, 738 01 Frýdek – Místek
Ing. Tihanyiová – MUDr. Jendrejovský predložil ponuku na odkúpenie pozemku v k. ú.
Bojnice v lokalite Hurbanovho námestia – LV č. 1, parc. reg. C 2118/10 vo výmere 88 m2.
CKN parcela č. 2118/10 v k. ú. Bojnice je vo vlastníctve mesta zapísaná na LV č. 1 a priamo
susedí s pozemkami CKN parc. č. 2243, 2241, 2240/2, 2240/1 a 2239/3, ktoré sú vo
vlastníctve MUDr. Jendrejovského zapísané na LV č. 1137.
Stanovisko ORRaŽP:
Vzhľadom k tomu, že CKN parc. č. 2118/10 v k. ú. Bojnice, ktorá je vo vlastníctve mesta,
predstavuje jedinú prístupovú cestu na pozemky CKN parc. č. 2243, 2241, 2240/2, 2240/1
a 2239/3 vo vlastníctve MUDr. Jendrejovského, odporúča odkúpenie predmetnej parcely.
Zo strany poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku EKN parc č. 9-1043/1, žiadateľ Ján a Jana
Minichovci, Velvarská 1346/2, 972 01 Bojnice
Ing. Tihanyiová – žiadatelia predložili žiadosť o odkúpenie časti pozemku EKN parc. č. 91043/1, ktorý je vo vlastníctve mesta zapísaný na LV č. 3928. Celková výmera EKN parcely č.
9-1043/1 je 1279 m3. Zámer žiadateľa je odkúpiť plochu o výmere 333 m2 z predmetnej
parcely, ktorá susedí s pozemkom CKN parcely č. 1099/10 a č. 1099/9, ktorá je podľa LV č.
4097 v jeho vlastníctve.
Stanovisko ORRaŽP:
Žiadateľ je vlastníkom susednej CKN parcely. č 1099/10 a č. 1099/9, preto odporúčajú
schváliť odkúpenie časti parcely č. 9-1043/1 vo výmere 333 m2.
Zo strany poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o výmenu pozemkov, žiadateľ Julian Kozár, Lúčna 47/6, 971 01 Prievidza
Ing. Tihanyiová – p. Kozár predložil ponuku na výmenu pozemkov. Predmetom záujmu sú
pozemky vo vlastníctve mesta Bojnice v k. ú. Dubnica v lokalite Moyzesovej ulice.
Stanovisko ORRaŽP:
ORRaŽP vidí príležitosť mesta Bojnice získať touto výmenou pozemky, ktoré môže
v budúcnosti využiť, a preto odporúča výmenu predmetných parciel.
Zo strany poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemku pre umiestnenie billboardu, žiadateľ ISPA,
spol. s. r. o., pobočka B. Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Tihanyiová – žiadateľ predložil žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemku pre
umiestnenie billboardu na CKN parc. č. 2573/2 ktorá je vo vlastníctve mesta zapísaná na LV
č. 1. Billboard umiestnený na predmetnej parcele je v tvare V, postavený na oceľovej
konštrukcii a jeho celkový rozmer je 5,1 x 2,4 m. Žiadateľ predložil zámer predĺžiť nájom na
dobu 5 rokov, t. j. od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2022.
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Stanovisko ORRaŽP:
Žiadateľ žiada predĺžiť zmluvu na základe už existujúce zmluvy o nájme zo dňa 15. 8. 2014,
ktorú uzavrel s mestom Bojnice a ktorá platila do 31. 7. 2017.
Zo strany poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
- Žiadosť o zapracovanie dvoch vyvýšených priechodov pre chodcov na Prievidzskej ulici
do rozpočtu mesta Bojnice pre rok 2017, žiadateľ Peter Drozd, Prievidzská 40/4, 972 01
Bojnice
Ing. Tihanyiová – p. Drozd podal na MsÚ Bojnice žiadosť o zapracovanie dvoch vyvýšených
priechodov pre chodcov na Prievidzskej ulici do rozpočtu mesta Bojnice pre rok 2017.
Finančná čiastka zahrnutá do rozpočtu má byť poskytnutá na projektovú dokumentáciu
a realizáciu priechodov pre chodcov na Prievidzskej ulici. Dôvodom vybudovania
priechodov má byť samotná bezpečnosť pre peších. Žiadateľ uvádza, že vybudovaním
supermarketu LIDL, ktorý bude vybudovaný v blízkosti Prievidzskej ulici sa zvýši hustota
premávky, a teda aj väčšie ohrozenie chodcov.
Stanovisko ORRaŽP:
Mesto Bojnice, ktoré je podľa LV č. 1 vlastníkom CKN parcely č. 1706/2 už v minulosti
realizovalo opatrenia pre bezpečnosť premávky v podobe umiestnenia merača rýchlosti
a zúženia vozovky na Prievidzskej ulici.
Ing. Guniš - situácia na Prievidzskej ulici smerom hore je oveľa horšia. Spomaľovače ktoré
sú tam umiestnené, sú úplne zbytočné, predovšetkým motocyklisti si tam robia preteky. Aspoň
na jednom mieste by sa mala komunikácia preťať a umiestniť tam nejaký spomaľovač, napr.
vyvýšený prah.
Mgr. Greschner – ako rozumnejšia investícia mu príde využitie fin. prostriedkov na
odklonenie dopravy smerom na parkoviská, aby sa vyhli tranzitu cez mesto.
p. Grešner – rovnako súhlasí s uzatvorením námestia pre dopravu.
Ing. Medera – treba urobiť také technické riešenie, ktorým by sa uzatvorilo celé námestie
a nebolo by prejazdné.
Mgr. Pipíšková – poukázala aj na katastrofálnu situáciu v Dubnici.
- Žiadosť o uzatvorenie vecného bremena, žiadateľ COOP Jednota Prievidza, spotrebné
družstvo, A. Hlinku 1. 437, 971 01 Prievidza
Ing. Tihanyiová – žiadateľ podal na MsÚ žiadosť o uzatvorenie vecného bremena,
spočívajúceho v práve umiestnenia prístupového schodiska pre zásobovaciu rampu do
nákupného strediska v časti Dubnica, v rozsahu novovytvorenej CKN parcely č. 1108/2
o výmere 1 m2, podľa GP č. 49/2017.
Stanovisko ORRaŽP:
Žiadateľ uzavrel Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorú schválilo MsZ
v Bojniciach dňa 25.5.2016 uznesením č. 193/2016.
Zo strany poslancov neboli k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
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Rôzne
- Zriadenie vecného bremena na právo prechodu pre mesto Bojnice pozemkami p.
Pauloviča a Bujnu na parkovisku pod nemocnicou
Ing. Tihanyiová – v pondelok 28. 8. 2017 bol na MsÚ Bojnice doručený GO plán č. 187/2017
na zriadenie vecného bremena na právo prechodu peši a motorovými vozidlami cez pozemky
parc. č. 854/3 a 854/4 v prospech mesta Bojnice. Tento GO plán bol prerokovaný aj na VO
s tým, že bolo povedané, že na najbližšom MsZ by sa malo schváliť vecné bremeno aj predaj.
Ostrý predaj nemohli do rokovania zaradiť, nakoľko nebol pred rokovaním zverejnený na
stránke mesta a platnosť stratil znalecký posudok, ktorý je starší ako pol roka a je potrebné
ho inovovať. Na septembrovom MsZ je možné predložiť predaj aj s aktualizovaným znaleckým
posudkom. Dnes je potrebné uznesenie len zobať na vedomie.

Záver: 21:34 h
Nakoľko už prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky a návrhy, p. zástupca primátora
sa všetkým poďakoval za účasť a ukončil dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Bojniciach. Zároveň informoval že ďalšie zasadnutie MsZ sa uskutoční dňa 13. 9. 2017
o 16.00 h.
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Ciráková

____________________________________

_________________________________

PhDr. František TÁM
primátor mesta Bojnice

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Daniel PALACKA
prednosta MsÚ Bojnice

___________________________________
Mgr. Jozef Barborka

___________________________________
Tomáš Grešner
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PRIJATÉ UZNESENIA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 31. augusta 2017
___________________________________________________________________________
UZNESENIE č. 239/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenie programu dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v zmysle návrhu
Ing. Michal Lekýra, PhD., o body programu zasadnutia zvolaného na 30. 8. 2017.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 5
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 240/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Ing. Emil Medera
člen: Ing. Michal Lekýr, PhD.
člen: Mgr. Maroš Greschner
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 241/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o vypracovaní projektovej dokumentácie na obnovu hasičskej zbrojnice na
Podzámockej ulici;
B/ schvaľuje
predloženie žiadosti v rámci Výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru
2017, na Ministerstvo vnútra SR, za účelom získania finančných prostriedkov na obnovu
hasičskej zbrojnice na Podzámockej ulici - 1. etapa - Obnova strechy v zmysle spracovanej
projektovej dokumentácie, výška dotácie 30. 000.- €, výška spoluúčasti mesta Bojnice
5.855,51 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4
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UZNESENIE č. 242/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na 4. úpravu rozpočtu a programového rozpočtu mesta Bojnice na rok 2017 vrátane
zmien č. 1 až 31;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
4. úpravu rozpočtu a programového rozpočtu mesta Bojnice na rok 2017 vrátane zmien č. 1 až
31 takto:
Kapitálové príjmy:
3 406 508 €
Kapitálové výdavky:
4 608 027 €
Bilancia kapitálového rozpočtu:
- 1 201 519 €
Bežné príjmy:
4 790 209 €
Bežné výdavky:
4 318 624 €
Bilancia bežného rozpočtu:
471 585 €
Finančné operácie príjmové:
909 074 €
Finančné operácie výdavkové:
163 640 €
Bilancia finančných operácií:
745 434 €
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 243/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
použitie finančných prostriedkov v sume 473.700 € z Rezervného fondu mesta Bojnice takto:
- Rekonštrukcia MK Velvarská ulica
92.800 €;
- Rekonštrukcia MK Jánošíkova ulica
86.500 €;
- Rekonštrukcia MK na Ul. M. Rázusa
153.900 €;
- Rekonštrukcia MK Štúrova ulica
128.100 €;
- Vybudovanie chodníkov na novom cintoríne 7.600 €;
- Sanácia vlhkosti Meštianskeho domu na HN 4.800 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
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PRIJATÉ UZNESENIA
zo zasadnutia pokračujúceho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,
konaného dňa 7. septembra 2017
___________________________________________________________________________
UZNESENIE č. 244/2017
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera, aby na dnešnom MsZ mohol vystúpiť zástupca
petičného výboru p. Jaroslav Priehoda;
b/ schvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera, aby na dnešnom MsZ mohol vystúpiť zástupca
petičného výboru p. Jaroslav Priehoda.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 245/2017
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej rady v Bojniciach ku dňu 30.08.2017.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 246/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 30. august 2017;
B/ ponecháva v sledovaní
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č.: 178/2015, 9/2016, 56/2016, 155/2016,
197/2016, 222/2016, 272/2016, 316/2016/, 331/2016, 347/2016, 349/2016, 375/2016,
22/2017, 114/2017, 117/2017, 118/2017, 149/2017, 175/2017, 183/2017.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0
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UZNESENIE č. 247/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Tomáša Guniša, aby schváleniu poplatku za miestny komunálny odpad
na rok 2018, predchádzala zo strany hlavného kontrolóra kontrola oprávnenosti nákladov
uplatnených v návrhu TS Bojnice, p.o.m. na rok 2018;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Tomáša Guniša, aby schváleniu poplatku za miestny komunálny odpad
na rok 2018, predchádzala zo strany hlavného kontrolóra kontrola oprávnenosti nákladov
uplatnených v návrhu TS Bojnice, p.o.m. na rok 2018;
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 248/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie 01.01. 2017 – 30.06. 2017,
vyhodnotenie plnenia plánu činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017;
B/ schvaľuje
Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie 01.01. 2017 – 30.06. 2017,
vyhodnotenie plnenia plánu činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 249/2017
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu hlavného kontrolóra o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov
a ich príčin za I. polrok 2017.
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. 250/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o záväzkoch a pohľadávkach mesta Bojnice za 2. štvrťrok 2017;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 251/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Plnenie rozpočtu mesta Bojnice k 30. 6. 2017;
B/ berie na vedomie
Plnenie programového rozpočtu mesta Bojnice k 30. 6. 2017;
C/ berie na vedomie
Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Bojnice k 30. 6. 2017;
D/ 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. 252/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m, za I. polrok 2017;
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
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UZNESENIE č. 253/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Technických služieb, p. o. m. Bojnice za 1. polrok 2017;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ a MsR.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 254/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výročnú a konsolidovanú výročnú správu mesta Bojnice za rok 2016;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
Výročnú a konsolidovanú výročnú správu mesta Bojnice za rok 2016.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 255/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu kultúrno – spoločenskej komunitnej slávnosti
BOJNICKÝ KRAČÚN 2017 pre OOCR REGIÓN HORNÁ NITRA - BOJNICE;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
poskytnutie mimoriadneho členského príspevku do OOCR – RHN – Bojnice na kultúrne
programy a materiálno – organizačné zabezpečenie kultúrno – spoločenskej komunitnej
slávnosti BOJNICKÝ KRAČÚN 2017, ktorý sa bude konať v dňoch 15. – 17.12.2017 na
Hurbanovom námestí, vo výške 3 000 €.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 9
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Proti: 1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 256/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou v Bojniciach za 1. polrok 2017;
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. 257/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice za 1. polrok 2017;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 258/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času JUNIOR Bojnice za 1. polrok 2017;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 259/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o 3. úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na rok 2017;
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B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/schvaľuje
3. úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice na rok 2017 takto:
Základná škola:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:

691.582 €;
691.582 €.
11.300 €;
11.300 €.

Materská škola Pribinova:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:

214.088 €;
214.088 €.
17.000 €;
17.000 €.

Materská škola Dubnická:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:

0 €;
0 €.

Školský klub detí:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:

43.350 €;
43.350 €.

Zariadenie školského stravovania – školská jedáleň:
Bežné príjmy:
81.188 €;
Bežné výdavky:
78.508 €;
Kapitálové príjmy:
17.000 €;
Kapitálové výdavky:
19.680 €.
ZŠ s MŠ celkom:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:

1.030.208 €;
1.027.528 €;
45.300 €;
47.980 €.

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

UZNESENIE č. 260/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice za I. polrok
2017;
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B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 261/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN-18-2017 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 262/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN- 23-2017, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN-18-2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
v predloženom znení.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 5
Proti: 6
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
UZNESENIE č. 263/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh VZN - Trhový poriadok trhového miesta v správe Branislava Zábojníka, Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
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Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 264/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Protest prokurátora pod. č. Pd103/17/3307-4, ktorý bol doručený na Mestský úrad
v Bojniciach dňa 10. 7. 2017;
B/ vyhovuje
Protestu prokurátora č. Pd103/17/3307-4 zo dňa 6.7.2017.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 265/2017
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
predložený návrh na zrušenie VZN č. 7/2014 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Bojnice a návrh na
schválenie nového VZN č. 23/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
VZN č. 23/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania na území mesta Bojnice
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 266/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera, aby ako bod č. 20 programu MsZ bol bod
interpelácie poslancov;
B/ schvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Maroša Greschnera, aby ako bod č. 20 programu MsZ bol bod
interpelácie poslancov.
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Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 267/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh Ing. Michala Lekýra, Phd., aby MsZ hlasovalo o získaní sochy Sv. Jána
Nepomuckého do majetku mesta Bojnice;
B/ berie na vedomie
informáciu o zlom technickom stave kamennej sochy sv. Jána Nepomuckého;
C/ ukladá MsÚ
aby podnikol právne kroky na získanie majetkových práv ku pamätihodnosti mesta –
kamennej soche sv. Jána Nepomuckého, umiestnenej na pomedzí pozemkov E-KN parc. č.
3383/1 a 3382 v k. ú. Bojnice, nachádzajúcich sa v areáli VÚOOD Bojnice.
T: marec 2018
Z: prednosta MsÚ
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 268/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informáciu Mgr. Jozefa Barborku o potrebe doplnenia a zmeny textu uznesenia mestského
zastupiteľstva č. 375/2016 o výstavbe školskej telocvične v roku 2017 v areáli Základnej
školy s materskou školou Bojnice;
B/ schvaľuje
Na základe poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Barborku doplnenie a zmenu textu uznesenia č.
375/2016 o výstavbe školskej telocvične, ktoré bude po úprave a doplnení bodu B/ znieť
takto:
Mestské zastupiteľstvo
B/ schvaľuje
výstavbu školskej telocvične v roku 2017 v areáli Základnej školy s materskou školou Bojnice
takto:
1. Názov investičnej akcie:
„Školská telocvičňa Bojnice“
2. Umiestnenie stavby:
areál ZŠsMŠ, na parc. č. 614 v k. ú. Bojnice a priľahlé
pozemky
3. Predpokladaný náklad:
1.200.000 € (slovom jeden milión dvestotisíc Eur)
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4. Finančné zdroje:
5. Termín realizácie:
6. Hlavné využitie:
7. Typ stavby:
8. Rozmer haly:
9. Palubovka:
10. Športy:

bankový úver
rok 2017 - 2018
telesná výchova žiakov ZŠ,
oceľový skelet jednoloďový
27 m x 45 m
syntetický povrch 4 mm alebo parkety
hádzaná, basketbal, volejbal, tenis

C/ zmenu bodu B/ tohto uznesenia - úver realizovať do termínu 30. september 2017.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 7
Proti: 2
Zdržal sa: 2
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 269/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o trvalé zníženie nájomného v nebytových priestoroch Meštianskeho domu – Ing.
Ľudmila Pospíšilová LECON, 1. mája 1574/31, Bojnice, IČO: 33 653 704;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
zníženie nájmu na sumu 120 € mesačne pre Ing. Ľudmilu Pospíšilovú LECON, 1. mája
1574/31, Bojnice, IČO: 33 653 704 v pivničných nebytových priestoroch v Meštianskom
dome postavenom na pozemku parc. č. 2139/1 v k. ú. Bojnice, na Hurbanovom námestí,
súpisné č. 49, z dôvodu stavu prenajímanej nehnuteľnosti na dobu určitú, do ukončenia
realizácie sanácie vlhkosti budovy.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 270/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
ponuku záujemcu o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na Sládkovičovej ulici
210/50 v Bojniciach na 1. poschodí vpravo o celkovej rozlohe 27 m2;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
priamy prenájom nebytového priestoru v Dome služieb na Sládkovičovej ulici, súpisné číslo
210 v Bojniciach, parcela č. 2073, LV 1, v k. ú. Bojnice, na 1. poschodí vpravo o celkovej
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rozlohe 27 m2 pre OBČIANSKE ZDRUŽENIE BOJNICE, v zastúpení Dušanom
Maliarikom, Cintorínska 127/40, Bojnice, IČO: 50 591 533 za ročný nájom 271,50 € na
dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace za účelom využitia: ateliér, dielnička, sklad
na základe zverejneného zámeru mesta Bojnice zo dňa 4.7.2017 prenechať do nájmu
majetok mesta v súlade § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 271/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh zmluvy o nájme lesných pozemkov parc.č. 2450 k. ú. Bojnice, E KN v zmysle
odporúčania ORR a ŽP;
B/ berie na vedomie
list Lesov SR, š. p. doručený na MsÚ v Bojniciach dňa 18.8.2017.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov:11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 272/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o nájme lesného pozemku E KN parc. č. 2450, vo výmere 47 530 m2, v
k. ú. Bojnice, zapísanom na LV č. 3928, vo vlastníctve Mesta Bojnice, s podmienkami:
- doba nájmu na dobu určitú do 31.12.2028,
- výpovedná lehota jeden rok vždy k 1.11. bežného roka,
- výškou nájmu za prenajatý pozemok 12,68 € za 1 m3 vyťaženej kalamitnej drevnej
hmoty k podielu prenajímateľa
s nájomcom Lesy Slovenskej republiky, š. p., námestie SNP 8, Banská Bystrica,
IČO: 36 038 351, OZ Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 0
Proti: 11
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
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UZNESENIE č. 273/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena na právo pripojenia na vodovodnú prípojku,
Viktor Tvrdý, Ul. J. G. Tajovského 559/23, 971 01 Prievidza;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 274/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zriadenie budúceho bezodplatného trvalého vecného bremena, ktoré bude spočívať v
povinnosti budúceho povinného z vecného bremena - mesta Bojnice, strpieť uloženie
vodovodnej prípojky cez pozemky
parc. č. 130/1, trvalý trávny porast vo výmere 2 651 m2,
parc. č. 128/1, ostatná plocha vo výmere 576 m2,
parc. č. 28/15, ostatná plocha vo výmere 44 m2, všetky v k. ú. Bojnice, vo vlastníctve
mesta, pre budúceho oprávneného z vecného bremena Viktora Tvrdého, bytom J. G.
Tajovského 559/23, Prievidza pre účel zásobovania jeho budúceho rodinného domu pitnou
vodou.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 275/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o budúce odkúpenie nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľ
Relax, SK, s. r. o., Poruba 395, 972 11 Poruba, v zastúpení Richardom Pišťanekom;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0
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UZNESENIE č. 276/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
budúci predaj časti pozemkov
parc. č. 131/9, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 102 m2 a pozemku parc. č. 131/20,
trvalý trávny porast vo výmere 329 m2, obidva v k. ú. Bojnice, po vypracovaní
geometrického plánu na odčlenenie pozdĺžneho pásu v šírke 2 m popri komunikácii MK
Rekreačná, pre žiadateľa spoločnosť Relax, SK, s. r. o., Poruba 395, 972 11 Poruba,
IČO: 43 981 321 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu toho, že žiadateľ je
vlastníkom susediacich nehnuteľností.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 277/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o budúce odkúpenie pozemku, žiadateľ MUDr. Vojtěch Jendrejovský, J. Myslivečka
1881, 738 01 Frýdek - Místek;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 278/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
budúci odpredaj pozemku parc. č. 2118/10 , zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 88 m2 v
k.ú. Bojnice, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu toho, že žiadateľ je
vlastníkom susediacich nehnuteľností pre MUDr. Vojtěcha Jendrejovského, J. Myslivečka
1881, 738 01 Frýdek- Místek, Česká republika
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 0
Proti: 11
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

Hlasovaním poslancov nebolo uznesenie schválené.
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UZNESENIE č. 279/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku EKN parc. č. 9-1043/1, žiadateľ Ján a Jana Minichovci,
Velvarská 1346/2, 972 01 Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 280/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
budúci odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 9-1043/1, trvalý trávny porast, vo výmere
1 279 m2 v k. ú. Bojnice, pre žiadateľov Jána a Janu Minichovcov, Velvarská 1346/2, 972 01
Bojnice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu toho, že žiadatelia sú vlastníkmi
susediacich nehnuteľností a dlhodobými užívateľmi pozemku, ktorého časť je predmetom
predaja.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 281/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o zámenu pozemkov, žiadateľ Julian Kozár, Lúčna 47/6, 971 01 Prievidza;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 282/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
budúcu zámenu pozemku parc. č. E KN 39, ostatná plocha vo výmere 79 m2 a pozemku parc.
č. E KN 34, ostatná plocha vo výmere 166 m2 v k. ú. Dubnica vo vlastníctve mesta Bojnice
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za zodpovedajúcu hodnotu pozemkov z podielov p. Juliána Kozára, bytom Lúčna 47/6,
971 01 Prievidza na pozemkoch vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva bývalých
urbaristov mesta Bojnice.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 283/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemku pre umiestnenie billboardu, žiadateľ ISPA, spol.
s r. o., pobočka B. Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 2573/2, trvalý trávny porast vo výmere
2 414 m2 v k. ú. Bojnice, pre umiestnenie billboardu, žiadateľ ISPA, spol. s r. o., pobočka
B. Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica; IČO: 313287 17 do 31.7.2022 v sume
750.- €/rok v súlade § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 9
Proti: 2
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0

UZNESENIE č. 284/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o zapracovanie dvoch vyvýšených priechodov pre chodcov na Prievidzskej ulici do
rozpočtu mesta Bojnice pre rok 2017, žiadateľ Peter Drozd, Prievidzská 40/4, 972 01 Bojnice;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 0
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UZNESENIE č. 285/2017
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o uzatvorenie vecného bremena, žiadateľ COOP Jednota Prievidza, spotrebné
družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 01 Prievidza;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;
C/ schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech oprávneného z
vecného bremena - COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 01
Prievidza; IČO: 00169 005, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena - mesta
Bojnice, strpieť v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 49/2017 zo dňa 25.5.2017,
vyhotoveného spoločnosťou GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, Prievidza, na novovytvorenom
pozemku č. 1108/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1,0 m2 v k. ú. Bojnice
umiestnenie prístupového schodiska
pre zásobovaciu rampu nákupného strediska,
umiestneného v budove súp. č. 1007, postavenej na pozemku parc. č. 1103/1 v k.ú. Bojnice.
Počet všetkých poslancov MsZ v Bojniciach: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 286/2017
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o vypracovaní geometrického plánu č. 187/2017, zo dňa 7.8.2017, vyhotoveného
spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A Bojnice na zriadenie vecného
bremena na právo prechodu peši aj motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 854/3 a
854/4 v k. ú. Bojnice v prospech mesta 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 - 31. augusta a 7. septembra 2017

Meno a priezvisko
Mgr. Jozef BARBORKA
Mgr.Maroš GRESCHNER
Tomáš GREŠNER
Ing. Tomáš GUNIŠ
Jozef HATVANYI

Martin KOČNER
Ing. Michal LEKÝR, PhD.
Ing. Emil MEDERA
Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ
František SCHNIERER
Ing. Marián ŠTANGA
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 31. augusta a 7. septembra 2017

Meno a priezvisko
Mgr. Jozef BARBORKA
Mgr.Maroš GRESCHNER
Tomáš GREŠNER
Ing. Tomáš GUNIŠ
Jozef HATVANYI

Martin KOČNER
Ing. Michal LEKÝR, PhD.
Ing. Emil MEDERA
Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ
František SCHNIERER
Ing. Marián ŠTANGA
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 31. augusta a 7. septembra 2017
ČÍSLA
UZNESENÍ
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

Meno a priezvisko
Mgr. Jozef BARBORKA
Mgr.Maroš GRESCHNER
Tomáš GREŠNER
Ing. Tomáš GUNIŠ
Jozef HATVANYI

Martin KOČNER
Ing. Michal LEKÝR, PhD.
Ing. Emil MEDERA
Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ
František SCHNIERER
Ing. Marián ŠTANGA
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Hlasovanie poslancov o prijatých uzneseniach
zo zasadnutia MsZ - 31. augusta a 7. septembra 2017
ČÍSLA
UZNESENÍ
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

Meno a priezvisko
Mgr. Jozef BARBORKA
Mgr.Maroš GRESCHNER
Tomáš GREŠNER
Ing. Tomáš GUNIŠ
Jozef HATVANYI

Martin KOČNER
Ing. Michal LEKÝR, PhD.
Ing. Emil MEDERA
Mgr. Mária PIPÍŠKOVÁ
František SCHNIERER
Ing. Marián ŠTANGA
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„A“ – za
„P“ – proti
„Z“ – zdržal sa
„O“ – ospravedlnený
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