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Návrh uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 09. 05. 2022  

 

 

Uznesenie č. ............/22 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi, 

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi, 

c) Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách,    

 

 

II. sleduje uznesenia 

rok 2022: 4/II.; 40/II.  

rok 2021: 68/II.; 101/II.; 275/II.; 310/II.; 311/II.   

rok 2020: 49/II.; 79/II.; 206/II.; 284/II.; 360/II.; 361/II.  

rok 2019: 111/II.; 387/II. 

rok 2018: 395/II.; 499/II.b) 

rok 2017: 234/II.   

rok 2011: 73/IV. až VI. 

rok 2010: 246/II. bod M9  

rok 1997: 224/II. 

 

 

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia  

rok 2018: 167/II. 

rok 2017: 227/II.; 229/II.; 238/II.   

rok 2016: 336/II. 

rok 2015: 389/III. b)  
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Rok 2021: 

 

Uznesenie č. 4/II/22 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v 

Prievidzi – SO 01 hracia plocha, palubovka“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 133 721,72 € t. j. 53,71 % z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt.  

 

Žiadosť je v procese odborného hodnotenia. 

- uznesenie v sledovaní 

 

 

Uznesenie č. 40/II/22 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v 

Prievidzi“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 27 553,51 €, t. j. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt,  

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.  

 

Žiadosť o NFP bola podaná v riadnom termíne na SO/RO , prebieha formálna 

kontrola žiadosti, následne bude prebiehať proces odborného hodnotenia. 

- uznesenie v sledovaní 

 

 

 

Rok 2021: 

 

Uznesenie č. 68/II/21 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) zámer rozšíriť Územie udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza-

Nováky a obce Koš o nového ďalšieho člena - mesto Bojnice,  
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b) uzavretie dodatku k Memorandu o spolupráci na príprave územnej Integrovanej 

stratégie udržateľného mestského rozvoja miest Prievidza-Nováky zo dňa 17. 

decembra 2020, ktorým medzi doterajšie zmluvné strany pristúpi mesto Bojnice,  

c) vypracovanie Vstupnej správy Integrovanej územnej stratégie územia UMR 

Prievidza-Nováky, obce Koš a mesta Bojnice v súlade s postupom a odporúčaniami 

v Jednotnom metodickom rámci pre prípravu integrovaných územných stratégií a 

integrovaných územných investícií v SR v programovom období 2021-2027, 

vypracovaných ministerstvom, vrátane zapojenia sa obcí. 

 

Dodatok k Memorandu o spolupráci na príprave územnej Integrovanej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja miest Prievidza-Nováky zo dňa 17. decembra 2020, 

ktorým medzi doterajšie zmluvné strany pristúpilo mesto Bojnice, bol uzatvorený 

27.4.2021 a je účinný od 6.5.2021.  

Vstupná správa Integrovanej územnej stratégie územia mestskej funkčnej oblasti 

Prievidza – Nováky bola vypracovaná v súlade s postupom a odporúčaniami v 

Jednotnom metodickom rámci pre prípravu integrovaných územných stratégií a 

integrovaných územných investícií v SR v programovom období 2021-2027, 

následne zaslaná na RO a TSK a bola vzatá na vedomie Radou partnerstva pre 

integrovanú územnú stratégiu TSK 3.2.2021. 

- uznesenie v sledovaní 

 

 

Uznesenie č. 101/II/21 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmena Územného plánu mesta 

Prievidza - zmena funkčného využitia územia funkčno-priestorového bloku FPB 7-2-3 

a 7-2-4 (lokalita Pod banskou) zo Zmiešaného územia s prevažne mestskou 

štruktúrou (cintorín a rozšírenie cintorína) na „Obytné územie – individuálne formy“, 

kde funkčnopriestorový blok FPB 7-2-3 bude touto zmenou ustanovený na 

spracovanie „Územného plánu Zóny IBV Pod banskou“ a funkčnopriestorový blok 7- 

2-4 bude navrhovaný ako rozšírenie „Obytného územia – Individuálne formy“ vo 

výhľadovom období. 

 

Predmetná zmena je zahrnutá do rozsahu spracovania Doplnenia ÚPD Zmien 

a doplnkov č. 16 ÚPN M Prievidza – dokument sa pripomienkuje.  

- uznesenie v sledovaní 

 



 

 

Strana 5 z 17 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 275/II/21 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom 

IROP-PO7–SC77-2021-75 na projekt s názvom: „Udržateľná kultúra v meste 

Prievidza“,  

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“ vo výške 10 526,32 €,  

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta vo výške 68 533,41 €.  

 

Žiadosť je v procese odborného hodnotenia.                                        

- uznesenie v sledovaní 

 

 

Uznesenie č. 310/II/21 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „ Rekonštrukcia futbalového ihriska na ZŠ s MŠ 

Malonecpalská ulica v Prievidzi“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 11 240,82 € t.j. 25 % z celkových výdavkov na 

projekt.  

 

Žiadosť je v procese odborného hodnotenia. V prvom kole nebola žiadosť 

podporená, čakáme na vyhodnotenie druhého kola.                                         

- uznesenie v sledovaní 

 

 

Uznesenie č. 311/II/21 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v 

Prievidzi – SO 01 hracia plocha, palubovka“,  



 

 

Strana 6 z 17 

 

 

b) kofinancovanie projektu vo výške 133 721,07 € t. j. 40 % z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt.  

 

Žiadosť je v procese odborného hodnotenia.                                        

- uznesenie v sledovaní 

 

Rok 2020 

 

Uznesenie č. 49/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 

Handlovej a v Bojniciach“, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná os: 

1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS,  

b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 

Handlovej a v Bojniciach “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 

Hlavného partnera: Mesta Prievidza, maximálne vo výške 16 000 €,  

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Hlavného partnera/Prijímateľa: Mesta Prievidza,  

d) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona 

č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie 

slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Handlová, 

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094,  

e) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c)  

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, Námestie 

slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto Bojnice, 

Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, IČO: 00318001.  

 

Žiadosť o NFP bola schválená, prebieha implementácia hlavných aktivít projektu. 

- uznesenie v sledovaní 
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Uznesenie č. 79/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Vypracovanie účelového energetického auditu 

pre mestské budovy v meste Prievidza “,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 4 988,14 € t .j. 5 % z celkových výdavkov na 

projekt,  

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.  

 

Žiadosť o NFP bola schválená, proces kontroly VO na poskytovateľa služby bol 

ukončený, od 10/2021 prebieha implementácia projektu.  

- uznesenie v sledovaní 

 

 

Uznesenie č. 206/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom 

OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia na 

Námestí slobody v meste Prievidza“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 5,0% z celkových výdavkov na projekt, 

maximálne do výšky 13 000 €,  

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.  

 

Žiadosť o NFP bola schválená, prebehla ex post kontrola VO. PK preveruje možnosti 

ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu požiadavky zhotoviteľa diela na navýšenie 

ceny diela v súvislosti s nárastom cien stavebných materiálov. Mesto pripravuje nové 

verejné obstarávanie na zhotoviteľa. 

- uznesenie v sledovaní 

 

 

Uznesenie č. 284/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  
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a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom 

OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia v meste 

Prievidza“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 14 130 € t.j. 5,0 % z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt, c) financovanie neoprávnených výdavkov projektu do výšky 47 

767, 47 €. 

 

Žiadosť o NFP je v štádiu odborného hodnotenia. Verejné obstarávanie bolo 

ukončené z dôvodu zmeny predpokladanej hodnoty zákazky a nových zmluvných 

podmienok. Mesto pripravuje nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa.  

- uznesenie v sledovaní 

 

Uznesenie č. 360/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. žiada  

zástupcov mesta v orgánoch spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.: 

a) v pravidelnom štvrťročnom intervale predložiť z dôvodu transparentnosti 

Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi správu o aktuálnom stave pripravovaného 

projektu, vrátane časového harmonogramu, procese prípravy a zdrojov financovania,  

b) zabezpečiť poslancom možnosť kontroly nad pripravovaným projektom.  

 

Zástupcovia mesta v orgánoch spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 

predložia štvrťročne Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi správu o aktuálnom stave 

pripravovaného projektu, vrátane časového harmonogramu, informácií o procese 

prípravy a zdrojov financovania. Správy boli predložené na zasadnutiach 26.4.2021, 

30.8.2021, 6.12.2021 a 28.3.2022. 

- uznesenie v sledovaní 

 

 

Uznesenie č. 361/II/20  

Mestské zastupiteľstvo 

II. odporúča  

zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné 

hospodárstvo realizovať zámer výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT                    

v meste Prievidza prostredníctvom investora Prievidzské tepelné hospodárstvo, 

akciová spoločnosť, IČO 36325961. 
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Zástupcovia mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné 

hospodárstvo poskytujú v rámci svojich kompetencií súčinnosť smerujúcu k realizácii 

zámeru výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza 

prostredníctvom investora Prievidzské tepelné hospodárstvo, akciová spoločnosť, 

IČO 36325961. 

- uznesenie v sledovaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2019 

 

Uznesenie č. 111/II/19  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie  žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Vybudovanie detských 

jaslí v meste Prievidza “ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 

rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 24 730, 49  €, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 

 

Projekt bol úspešný, je podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, kontrola ex post 

verejného obstarávania na zhotoviteľa bola ukončená. Mesto v zmysle zmluvných 

ustanovení odstúpilo od zmluvy o dielo. Zhotoviteľ napriek viacnásobnej výzve zo 

strany mesta neprebral stavenisko. Mesto pripravuje nové verejné obstarávanie na 

zhotoviteľa. 

- uznesenie v sledovaní 

  

 

Uznesenie č. 387/II/19  
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Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP žiadateľom TSK a Partnerom č.3 mestom Prievidza 

s názvom: „Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra“, 

b) zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.3 v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č. 3 

vo výške 43 992,14 € z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č.3, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Partnera č.3. 

 

Projekt bol schválený, prebieha implementácia aktivít projektu.                  

- uznesenie v sledovaní 

 

 

Rok 2018 

 

Uznesenie č. 167/II/18 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

obstaranie kapacitného posúdenia križovatky Riečnej ul. a prístupovej komunikácie 

do priemyselného parku v trase budúcej cesty I/64 s tým, že finančné prostriedky na 

tento účel budú zaradené do  úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018. 

 

Uznesenie navrhujeme vypustiť zo sledovania z nasledovných dôvodov: 

- mesto momentálne nedokáže zabezpečiť prístup do priemyselného parku 

II,(PPII.), 

- mesto nedisponuje dostatočnými prostriedkami na vybudovanie infraštruktúry 

PPII.,  

- vybudovanie celého obchvatu nebude zrealizované v dohľadnej dobre, 

- posúdenie križovatky by mal realizovať prípadný investor, ktorý túto potrebu 

vyvolá. 

- návrh na vypustenie zo sledovania  

 

Uznesenie č.395/II/18 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

predloženie projektu s názvom: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza“. 
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Hlavné aktivity projektu sú ukončené, prebieha administratívne ukončenie projektu. 

- uznesenie v sledovaní 

 

 

Uznesenie č. 499/II./18 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej 

dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Územného plánu zóny od 

žiadateľa  Kataríny Géczyovej, Tulská 47,  Banská Bystrica vo výške 100 % 

z celkových nákladov na obstaranie. 

 

Predmetná UPČ 5a bola zahrnutá do rozsahu spracovania Zmien a doplnkov č.2 

ÚPN Z Necpaly – 11. 04. 2022 prebehlo prvé verejné pripomienkovanie.   

- uznesenie v sledovaní v časti II. b) 

Rok 2017 

 

Uznesenie č. 227/II./17 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie IKT učební na 

ZŠ Rastislavova v Prievidzi“  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-

2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 

 

Projekt bol riadne ukončený. 

Hlavným cieľom projektového zámeru bolo zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj 

IKT kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie 

a úspešným uplatnením sa na trhu práce.  

K naplneniu hlavného cieľa prispelo dosiahnutie nižšie uvedených špecifických 

cieľov.  
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Špecifické ciele projektového zámeru: 

- zrealizovať stavebno-technické úpravy priestorov pre potreby zriadenia dvoch IKT 

učební aktivita f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební, 

- obstarať vybavenie pre dve IKT učebne – aktivita e. obstaranie  IKT učební. 

Zmluva o NFP č.: IROP-Z-302021K426-222-13 

Dodatok č.1 : IROP-D1-302021K426-222-13 

Dodatok č.2: IROP-D2-302021K426-222-13 

- návrh na vypustenie zo sledovania  

 

 

Uznesenie č. 229/II./17 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie 

polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“  realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 

 

Projekt bol riadne ukončený. 

Hlavným cieľom projektového zámeru bolo zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej 

orientácie a úspešným uplatnením sa na trhu práce.  

K naplneniu hlavného cieľa prispelo dosiahnutie nižšie uvedených špecifických 

cieľov.  

Špecifické ciele projektového zámeru: 

- zrealizovať stavebno-technické úpravy priestorov pre potreby zriadenia dvoch 

učební - aktivita f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební, 

- obstarať vybavenie pre dve polytechnikcé učebne – aktivita d. obstaranie  

polytechnických učební. 

Uvedené ciele boli naplnené prostredníctvom aktivít v súlade s výzvou na 

predkladanie projektových zámerov: 

Aktivita 1 Realizácia stavebných úprav priestorov základnej školy a  
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Aktivita 2 Obstaranie vybavenia pre polytechnické učebne.  

Zmluva  o NFP č.: IROP-Z-302021K415-222-13 

Dodatok č.1 : IROP-D1-302021K415-222-13 

Dodatok č.2: IROP-D2-302021K415-222-13 

- návrh na vypustenie zo sledovania  

 

 

Uznesenie č. 234/II./17 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje   

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie atraktivity 

VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a 

rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“, realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja mesta a  strategickými dokumentmi 

samosprávneho kraja;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 44 298,26 EUR s DPH,   

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta.   

 

Hlavné aktivity projektu boli úspešne ukončené, prebieha administratívne ukončenie 

projektu. 

- uznesenie v sledovaní 

 

Uznesenie č. 238/II./17 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa medzi 

mestami Prievidza a Bojnice“ s kódom NFP302010J659, realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom 

mesta, platným programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi 

mesta, ktorý bol pripravený spoločne s mestom Bojnice, rovnako ako aj s ďalšími 

strategickými dokumentmi mesta a samosprávneho kraja, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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c) zabezpečenie a  finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP, čo predstavuje 76 914,49 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 

 

Projekt bol riadne ukončený. 

Predmetom projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ bola výstavba 

cyklotrasy v katastrálnom území miest Prievidza a Bojnice. Navrhovaná cyklistická 

komunikácia (CYK) je vedená po oboch brehoch rieky Nitra. Pozostáva z troch 

hlavných vetiev, ktoré sa stretávajú v Mestskom parku v blízkosti bývalého vstupu do 

areálu golfového ihriska. Vetva A a časť vetvy B sú vedené prevažne pozdĺž rieky 

Nitra. Ďalšie dve vetvy D a E sú odbočkami vetvy B a slúžia pre príjazd cyklistov k 

hlavnej trase cyklistickej cestičky z rôznych častí mesta. 

Zmluva  o NFP č.: IROP-Z-302011J659-122-15 

Dodatok č.1 : IROP-D1-302011J659-122-15 

Dodatok č.2: IROP-D2-302021J659-122-15 

Dodatok č.3: IROP-D3-302021J659-122-15 

Dodatok č.4: IROP-D4-302021J659-122-15 

- návrh na vypustenie zo sledovania  

Rok 2016 

 

Uznesenie č. 336/II./16 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „AdTech“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným  Programom rozvoja mesta 2016 – 2023, 

a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) Čestné vyhlásenie partnera projektu, 

d) Dohodu  o spolupráci partnerov na projekte:  „AdTech“  v rámci programu Interreg 

V-A Slovenská republika – Česká republika. 

 

Projekt bol riadne ukončený. 

Strategickým cieľom projektu bolo vytvoriť lepšie podmienky  pre kvalitnú prípravu 

žiakov a študentov ZŠ, SŠ na zamestnanie v technických oboroch prostredníctvom 
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vytvorení a overenia  vzdelávacieho programu s využitím technológie 3D tlače. 

Zámerom projektu bolo vytvorenie konkurenčnej výhody obidvoch tradične 

priemyselných oblastí prostredníctvom zvýšenia počtu absolventov s praktickou 

skúsenosťou s využívaním technológií aditívnej výroby a zatraktívnenie  prostredia  

pre podnikateľskú činnosť miestnych firiem a investorov.  

Číslo zmluvy: Z SKCZ304011D118/ŠR 

Dodatok č.1: Z SKCZ304011D118/ŠR-01 

Dodatok č.2: Z SKCZ304011D118/ŠR-02 

- návrh na vypustenie zo sledovania  

 

 

 

Rok 2015 

 

Uznesenie č. 389/III. b)/15 

Mestské zastupiteľstvo  

III. ukladá  

b) konateľke spoločnosti povinnosť, aby vykonala všetky potrebné právne a iné 

úkony v občianskoprávnej, obchodnoprávnej a trestnoprávnej rovine, za účelom 

vymoženia finančného plnenia, ktoré spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o.,  ako záložca 

poskytne záložnému veriteľovi Prima banke, a.s., za dlžníka ARCHER INVEST, 

s.r.o., za účelom zrušenia a výmazu záložného práva zapísaného na LV č. 9042 pre 

k.ú. Prievidza pod V 5559/2006,  V 5558/2006, V 490/2007 v termíne do 30 dní.  

 

Upovedomením  o zastavení exekúcie s výzvou na zaplatenie náhrady výdavkov  zo 

dňa 14.01.2022 bolo zastavené exekučné konanie pre nemajetnosť povinného.  

- návrh na vypustenie zo sledovania  

 

 

 

Rok 2011 

 

Uznesenie č. 73/IV. až VI./11 

Mestské zastupiteľstvo   

IV. schvaľuje 

záväzok mesta Prievidza: v prípade zmeny stanoviska mesta Bojnice na kladné          

a zrušenia záporného stanoviska k výstavbe cesty I/64 obchvatu  II. etapy, sa mesto 

Prievidza zaväzuje, že vybuduje prepoj cesty z križovatky ciest Ul. Ľ. Ondrejova, 
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Nábrežná ul. a P.J. Šafárika  na uvedenú obchvatovú komunikáciu s tým, že mesto 

Prievidza vybuduje komunikáciu v rámci svojho katastra vrátane mostu cez rieku 

Nitru, 

V. žiada zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

aby  do svojho harmonogramu výstavby ciest TSK zahrnul požiadavku vybudovania 

komunikácie III. triedy od plánovaného mostu cez rieku Nitru z Ul. Ľ. Ondrejova 

v Prievidzi s križovaním obchvatu a s následným smerovaním na obec Kanianka a 

napojením na komunikačný systém,  

VI. odporúča  primátorke mesta JUDr. Kataríne Macháčkovej 

konať vo veci tak,  aby vyvinula maximálne úsilie spolu s poslancami o čo 

najrýchlejšie zahrnutie uvedenej komunikácie do harmonogramu výstavby TSK tak, 

aby výstavba tejto komunikácie bola realizovaná súbežne s výstavbou cesty I/64 

obchvatu mesta Prievidza. 

 

Keďže termín realizácie obchvatu nie je známy, nebola daná ani požiadavka do 

rozpočtu na realizáciu do nasledovného obdobia. TSK pri ostatných zmenách 

a doplnkoch Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja neodsúhlasil 

a nezapracoval požiadavku mesta Prievidza na komunikačné prepojenie miestnej 

komunikácie s obchvatom, keďže na cestu I. triedy je možné pripojiť len komunikáciu 

II. resp. III. triedy.  

- uznesenie v sledovaní 

 

Rok 2010 

 

Uznesenie č. 246/II./10 

Mestské zastupiteľstvo  

II. schvaľuje 

realizovať opatrenia zo záverov statického posudku.  

M – 9 Lávka pre peších, potrubný most – Nábrežie sv. Metoda – Nábrežie J. 

Kalinčiaka. 

Projekt a realizácia stavby do úpravy rozpočtu mesta pre rok 2010. Celkové náklady: 

budú známe po vypracovaní projektu. 

M-9 lávka pre peších, potrubný most:  

V októbri 2016 sa vypracoval statický posudok skutkového stavebno – technického 

stavu lávky. Nosná konštrukcia posudzovanej lávky je limitne poškodená a 

opotrebovaná, má ukončenú svoju fyzickú životnosť a v súčasnom stave je 

nevyhovujúca, v extrémnom prípade nie je možné vylúčiť jej kolaps.  
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Nakoľko opakovane neboli v rozpočte schválené finančné prostriedky na kompletnú 

rekonštrukciu lávky, muselo byť z dôvodu zlého technického stavu zabezpečené 

uzavretie lávky. 

Na rok 2022 bola zadaná požiadavka do programového rozpočtu mesta na 

vypracovanie projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky neboli schválené na 

rok 2022 na vypracovanie projektovej dokumentácie.  

Opätovne sme podali požiadavku do I. zmeny programového rozpočtu mesta v roku 

2022 na vypracovanie projektovej dokumentácie.  

- uznesenie v sledovaní 

 

 

 

Rok 1997 

 

Uznesenie č. 224/II./97  v znení uzn. č. 345/II./14 a uzn. č. 127/IV./16  

Mestské zastupiteľstvo  

II. schvaľuje  

predkladanie vyhodnotenia uznesení MsZ, týkajúcich sa predaja nehnuteľností 

z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien 2 x ročne a to v mesiaci 

jún a október. 

Právna kancelária vyhodnocuje uznesenia týkajúce sa predaja nehnuteľností 

z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien, ktoré budú predložené 

na rokovanie MsZ v júni 2022.  

- uznesenie v sledovaní 



 

  

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Prievidza                                   

dňa 09.05.2022 

Príloha č. 1 k materiálu č. 28/2022 

Stanovisko k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 

Uznesenie č. 167/18                                                                                                          

Uznesenie č. 227/17                                                                                                    

Uznesenie č. 229/17                                                                                                   

Uznesenie č. 238/17                                                                                                     

Uznesenie č. 336/16                                                                                                      

Uznesenie č. 389/III.b)/15                                                                                                      
 

Predkladá a spracovala: Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

                                       hlavná kontrolórka mesta 

4.5.2022 
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Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Stanovisko k plneniu uznesení MsZ 

 

 

 

 

Návrh uznesenia 

Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 
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S t a n o v i s k o 

hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 

 

 

V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi a v súlade s ustanovením § 

18 d)   ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vykonala hlavná kontrolórka  kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. 

Z uznesení, ktoré sú po ich vyhodnotení ako splnené navrhnuté na vypustenie 

zo sledovania vybrala hlavná kontrolórka na kontrolu 6 uznesení. 

 

 

1. Uznesenie č. 167/II/18  

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

obstaranie kapacitného posúdenia križovatky Riečnej ul. a prístupovej komunikácie 

do priemyselného parku v trase budúcej cesty I/64 s tým, že finančné prostriedky na 

tento účel budú zaradené do  úpravy rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

Uznesenie navrhujeme vypustiť zo sledovania z nasledovných dôvodov: 

• mesto momentálne nedokáže zabezpečiť prístup do priemyselného parku II,(PPII.) 

• mesto nedisponuje dostatočnými prostriedkami na vybudovanie infraštruktúry PPII., 

• vybudovanie celého obchvatu nebude zrealizované v dohľadnej dobre, 

• posúdenie križovatky by mal realizovať prípadný investor, ktorý túto potrebu vyvolá. 

Na základe posúdenia predloženého vyhodnotenia predmetného uznesenia 

odporúčam vzhľadom k tomu, že mesto nedokáže technicky a finančne 

zabezpečiť plnenie tohto uznesenia, vypustiť ho zo sledovania. 

 

 

2. Uznesenie č. 227/II./17 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie IKT učební na 

ZŠ Rastislavova v Prievidzi“  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-

2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

Hlavným cieľom projektového zámeru bolo zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj 

IKT kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie 

a úspešným uplatnením sa na trhu práce.  

K naplneniu hlavného cieľa prispelo dosiahnutie nižšie uvedených špecifických 

cieľov.  

Špecifické ciele projektového zámeru: 

- zrealizovať stavebno-technické úpravy priestorov pre potreby zriadenia dvoch IKT 

učební aktivita f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební, 

- obstarať vybavenie pre dve IKT učebne – aktivita e. obstaranie  IKT učební. 

 

Zmluva  o NFP č.: IROP-Z-302021K426-222-13 

Dodatok č.1 : IROP-D1-302021K426-222-13 

Dodatok č.2: IROP-D2-302021K426-222-13 

Projekt bol riadne ukončený.             

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Dňa 26.06.2017 bola odoslaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na projekt s názvom: Zriadenie IKT učební na ZŠ 

Rastislavova v Prievidzi realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13. 

Požadovaná výška NFP 61 171,58 €, celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 

64 391,14 €. 

 

 Dňa 11.10.2019 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, Bratislava v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín ako 

poskytovateľom a prijímateľom mestom Prievidza, ktorá bola zaevidovaná 

v centrálnej evidencii pod č. 808/2019.   

 

Predmet zmluvy: 

- poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 
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- za účelom spolufinancovania projektu  „Zriadenie IKT učební“.  

 

Výdavky projektu a poskytnutie NFP: 

- celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 60 573,74 €,  

- NFP poskytnutý do výšky 57 545,05 €, 

- vlastné zdroje vo výške 5%, čo predstavuje sumu 3 028,69 € z celkových 

oprávnených výdavkov.   

 

Kontrola zverejnenia: dňa 17.10.2019 a nadobudnutia účinnosti zmluvy : dňa 

18.10.2019. 

 

Dňa 24. 03. 2020 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K426-222-13 zo dňa 

11.10.2019, ktorý bol zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 

808/2019/ZoD/375/2020.  

 

 Zmluva o poskytnutí NFP sa v zmysle tohto dodatku mení nasledovne: 

- v rozpočte v rámci interného riadenia projektu v zmysle predloženého rozpočtu - 

aktualizácia výdavkov interného riadenia, 

- posun časového harmonogramu - začiatok realizácie HAP z 12/2019 na 04/2020, 

koniec realizácie HAP z 09/2020 na 01/2021.  

 

Kontrola zverejnenia: dňa 01.04. 2020 a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1: dňa 

02.04. 2020. 

 

Dňa 08.02.2021 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K426-222-13 zo dňa 

11.10.2019, ktorý bol zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 

808/2019/ZoD/66/2021.  

 

Zmluva o poskytnutí NFP sa v zmysle tohto dodatku mení nasledovne: 

- zmena časového harmonogramu projektu, začiatok realizácie aktivít projektu 

z 4/2020 na 08/2020 a koniec realizácie aktivít projektu z 01/2021 na  05/2021, 

- zmena rozpočtu na základe akceptácie výsledku kontroly VO -  stavebné úpravy 

a  tovary medzi prijímateľom a dodávateľom predmetu VO, 

- celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 57 657,34 €,  

- NFP poskytnutý do výšky 54 774,47 €, 

- vlastné zdroje vo výške 5%, čo predstavuje sumu 2 882,87 € z celkových 

oprávnených výdavkov.   
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Kontrolou Zborníka vlastného hospodárenia za obdobie od 01.01.2021 do 

31.12.2021 bolo zistené, že finančné prostriedky z NPF boli uhradené vo výške 

53 179,10 € (rozdiel vo výške 1 595,37 €). Mesto Prievidza listom zo dňa 05.11.2021 

oznámilo, že projekt nebude dočerpaný pri položkách rozpočtu týkajúcich sa 

interného riadenia projektu a to z dôvodu: „Mzdové výdavky na interné riadenie 

projektu boli od roku 2019 hradené priebežne z vlastných zdrojov a z dôvodu 

administratívnej náročnosti a množstva prislúchajúcej dokumentácie si ich mesto 

Prievidza nebude nárokovať ako refundáciu už zrealizovaných výdavkov na 

vlastných interných zamestnancov“. Suma nedočerpania z celkových oprávnených 

nákladov je 1 679,34 € (57 657,34 € - 1 679,34 € = 55 978,00 € celkové oprávnené 

náklady). 

   

Kontrola zverejnenia: dňa 16.02.2021 a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2: dňa 

17.02.2021. 

 

Dňa 27.05.2021 mesto požiadalo Trenčiansky samosprávny kraj o zmenu termínu 

ukončenia realizácie aktivity (projektu) z 05/2021 na 09/2021. Na základe 

preskúmania predloženej žiadosti Trenčiansky samosprávny kraj akceptuje 

navrhovanú zmenu ukončenia realizácie aktivity (projektu) z 05/2021 na 09/2021 

v Stanovisku SO pre IROP k Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve 

o poskytnutí NFP zo  dňa 10.06.2021. Nový dodatok nebol vypracovaný.  

  

Dňa 02.08.2021 bolo prostredníctvom ITMS2014 odoslané Hlásenie o realizácii 

aktivít projektu Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi, v ktorom sa 

uvádza, že skutočný koniec realizácie aktivity bol dňa 08.07.2021.  

 

 Vykonané verejné obstarávanie  k realizácii projektu nebolo predmetom 

kontroly k stanovisku k plneniu uznesení MsZ.  

 

Kontrolou predložených materiálov vzťahujúcich sa k predmetnému  

uzneseniu konštatujem, že  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie 

zo sledovania. 

 

 

3. Uznesenie č. 229/II./17 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje  
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a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie 

polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“  realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

Hlavným cieľom projektového zámeru bolo zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej 

orientácie a úspešným uplatnením sa na trhu práce.  

K naplneniu hlavného cieľa prispelo dosiahnutie nižšie uvedených špecifických 

cieľov.  

Špecifické ciele projektového zámeru: 

- zrealizovať stavebno-technické úpravy priestorov pre potreby zriadenia dvoch 

učební - aktivita f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební, 

- obstarať vybavenie pre dve polytechnikcé učebne – aktivita d. obstaranie  

polytechnických učební. 

 

Uvedené ciele boli naplnené prostredníctvom aktivít v súlade s výzvou na 

predkladanie projektových zámerov: 

- Aktivita 1 Realizácia stavebných úprav priestorov základnej školy a  

- Aktivita 2 Obstaranie vybavenia pre polytechnické učebne.  

 

Zmluva  o NFP č.: IROP-Z-302021K415-222-13 

Dodatok č.1 : IROP-D1-302021K415-222-13 

Dodatok č.2: IROP-D2-302021K415-222-13 

Projekt bol riadne ukončený. 

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

Dňa 26.06.2017 bola odoslaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na projekt s názvom: Zriadenie polytechnických učební na 

ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-



Strana 7 z 16 
 

13. Požadovaná výška NFP 139 748,33 €, celkové oprávnené výdavky projektu vo 

výške 147 103,51 €. 

 

Na základe preskúmania ŽoNFP TSK Trenčín požiadal dňa 01.08.2017  mesto 

Prievidza o doplnenie dokumentov k uvedenej žiadosti. Jednalo sa o doplnenie 

v 4.roch nasledovných prílohách: Príloha č. 2 resp. 6, Príloha č. 10, Príloha č. 8a 

resp. 3a, Príloha č. 8b resp. 3b.  

 

Trenčiansky samosprávny kraj požiadal mesto Prievidza o písomný súhlas so 

zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (z 

dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov)  a zároveň o preukázanie splnenia 

podmienok poskytnutia príspevku v zmysle prílohy č. 1. 

Dňa 19.11.2018 bolo Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručené písomné 

vyjadrenie súhlasu so zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok a preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku.  

 

Dňa 29.07.2019 bolo doručené Rozhodnutie o zmene rozhodnutia o neschválení 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 3717/2019  zo dňa 10.07.2019, ktorým 

bola schválená výška  nenávratného finančného príspevku maximálne 116 092,22 € 

a celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 122 202,34 €, t,j o 24 901,170 

€ menej ako bolo v žiadosti.      

 

 Dňa 23.09.2019 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, Bratislava v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín ako 

poskytovateľom a prijímateľom mestom Prievidza, ktorá bola zaevidovaná 

v centrálnej evidencii pod č. 763/2019/1.4.   

 

Predmet zmluvy: 

- poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

- za účelom spolufinancovania projektu  „Zriadenie polytechnických učební na ZŠ 

Sama Chalupku v Prievidzi“.  

 

Výdavky projektu a poskytnutie NFP: 

- celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 122 202,34 €, 

- NFP poskytnutý do výšky 116 092,22 € 

- vlastné zdroje vo výške 5%, čo predstavuje sumu 6 110,12 € z celkových 

oprávnených výdavkov.   
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Kontrola zverejnenia: dňa 03.10.2019 a nadobudnutia účinnosti zmluvy: dňa 

04.10.2019.  

 

Dňa 15.01.2020 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K415-222-13, ktorý bol 

zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 763/2019/Zm.o posk.NFP/37/2020.  

 

Zmluva o poskytnutí NFP sa v zmysle tohto dodatku mení nasledovne: 

- rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom 

rozsahu sa nahrádza aktualizovaným rozpočtom projektu.  

 

Kontrola zverejnenia: dňa 29.01.2020 a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1: dňa 

30.01.2020.  

 

Dňa 18.02.2021 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K415-222-13 zo dňa 

23.09.2019, ktorý bol zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 763/2019/Zm.o 

posk.NFP/116/2021.  

 

Zmluva o poskytnutí NFP sa v zmysle tohto dodatku mení nasledovne: 

- zmena rozpočtu na základe akceptácie výsledku kontroly verejného obstarávania 

na stavebné práce, 

- celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 107 909,20 €,  

- NFP poskytnutý do výšky 102 513,74 €, 

- vlastné zdroje vo výške 5%, čo predstavuje sumu 5 395,46 € z celkových 

oprávnených výdavkov.   

 

Kontrola zverejnenia: dňa 03.03.2021 a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2: dňa 

04.03.2021.  

 

Dňa 08.09.2021 bolo prostredníctvom ITMS2014 odoslané Hlásenie o realizácii 

aktivít projektu Zriadenie polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi, 

v ktorom sa uvádza, že skutočný koniec realizácie aktivity bol dňa 25.08.2021.  

 

Z kontroly projektu bola vypracovaná správa z administratívnej finančnej kontroly bez 

kontrolných zistení. 

 

 Vykonané verejné obstarávanie  k realizácii projektu nebolo predmetom 

kontroly k stanovisku k plneniu uznesení MsZ.  
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Kontrolou predložených materiálov vzťahujúcich sa k predmetnému  

uzneseniu konštatujem, že  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie 

zo sledovania. 

 

 

4. Uznesenie č. 238/II./17 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa medzi     

mestami Prievidza a Bojnice“ s kódom NFP302010J659, realizovaného v rámci výzvy  

IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta,  

platným programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi mesta, ktorý  

bol pripravený spoločne s mestom Bojnice, rovnako ako aj s ďalšími strategickými  

dokumentmi mesta a samosprávneho kraja, 

     b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 c)zabezpečenie a  finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného    

 projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého       

 NFP, čo predstavuje 76 914,49 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu    

 mesta. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Predmetom projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ bola 

výstavba cyklotrasy v katastrálnom území miest Prievidza a Bojnice. Navrhovaná 

cyklistická komunikácia (CYK) je vedená po oboch brehoch rieky Nitra. Pozostáva z 

troch hlavných vetiev, ktoré sa stretávajú v Mestskom parku v blízkosti bývalého 

vstupu do areálu golfového ihriska. Vetva A Zmoc časť vetvy B sú vedené prevažne 

pozdĺž rieky Nitra. Ďalšie dve vetvy D a E sú odbočkami vetvy B a slúžia pre príjazd 

cyklistov k hlavnej trase cyklistickej cestičky z rôznych častí mesta. 

 

Zmluva  o NFP č.: IROP-Z-302011J659-122-15 

Dodatok č.1 : IROP-D1-302011J659-122-15 

Dodatok č.2: IROP-D2-302021J659-122-15 

Dodatok č.3: IROP-D3-302021J659-122-15 

Dodatok č.4: IROP-D4-302021J659-122-15 

Projekt bol riadne ukončený.                                                                 
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B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Dňa 21.06.2017 bola odoslaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na projekt s názvom: Cyklotrasa medzi mestami Prievidza 

a Bojnice  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15. Požadovaná 

výška NFP 1 461 375,33 €, celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 1 

538 289,82 €. 

 

Na základe preskúmania ŽoNFP TSK Trenčín požiadal dňa 14.07.2017  mesto 

Prievidza o doplnenie dokumentov k uvedenej žiadosti. Jednalo sa o doplnenie 

v 6.tich nasledovných prílohách: Príloha č. 8a resp. 3a, Príloha č. 7b resp. 2b, Príloha 

č. 13 resp. 8, Príloha č. 16d resp. 11d, Príloha č. 8b resp. 3b, Príloha č. 10.  

 

 Po schválení ŽoNFP bola dňa 03.01.2018 uzatvorená Zmluva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR, Bratislava v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj, 

Trenčín ako poskytovateľom a prijímateľom mestom Prievidza, ktorá bola 

zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 21/2018/OZ.   

 

Predmet zmluvy: 

- poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

- za účelom spolufinancovania projektu  „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a 

Bojnice“.  

Výdavky projektu a poskytnutie NFP: 

- celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 1 506 111,67 € (po doplnení 

dokumentov k žiadosti bola zmenená výška celkových oprávnených nákladov),  

- NFP poskytnutý do výšky 1 430 806,09 €, 

- vlastné zdroje vo výške 5%, čo predstavuje sumu 75 305,58 € z celkových 

oprávnených výdavkov.   

 

Kontrola zverejnenia: dňa 17.01.2018 a nadobudnutia účinnosti zmluvy: dňa 

18.01.2018.  

 

Dňa 20.03.2018 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011J659-122-15 zo dňa 

03.01.2018, ktorý bol zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 

21/2018/OZ/382/2018.  

 

Zmluva o poskytnutí NFP sa v zmysle tohto dodatku mení nasledovne: 
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- doplnenie typu územia do kategórií intervencie.  

 

Kontrola zverejnenia: dňa 23.03.2018 a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1: dňa 

24.03.2018.  

 

Dňa 11.07.2018 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011J659-122-15 zo dňa 

03.01.2018, ktorý bol zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 

734/2018/1.4/21/2018.  

 

Zmluva o poskytnutí NFP sa v zmysle tohto dodatku mení nasledovne: 

- zmena harmonogramu, 

- zmena rozpočtu, celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 1 495 043,07 €, 

- NFP poskytnutý do výšky 1 420 290,92 €, 

- vlastné zdroje vo výške 5%, čo predstavuje sumu 74 752,15 € z celkových 

oprávnených výdavkov.   

Kontrola zverejnenia: dňa 23.07.2018 a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2: dňa 

24.07.2018. 

 

Dňa 27.05.2020 bol uzatvorený Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011J659-122-15 zo dňa 

03.01.2018, ktorý bol zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 

21/2018/ZoPD/474/2020.  

 

Zmluva o poskytnutí NFP sa v zmysle tohto dodatku mení nasledovne: 

- úprava rozpočtu, celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 1 409 706,82 €, 

- NFP poskytnutý do výšky 1 339 221,48 €, 

- vlastné zdroje vo výške 5%, čo predstavuje sumu 70 485,34 € z celkových 

oprávnených výdavkov, 

- zmeny názvov položiek v rozpočte.   

 Vykonané verejné obstarávanie  k realizácii projektu nebolo predmetom 

kontroly k stanovisku k plneniu uznesení MsZ.  

 

Kontrola zverejnenia: dňa 11.06.2020 a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 3: dňa 

12.06.2020. 

 

Dňa 02. 03. 2021 bol uzatvorený Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011J659-122-15 zo dňa 
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03.01.2018, ktorý bol zaevidovaný v centrálnej evidencii pod č. 

21/2018/ZoPD/148/2021.  

 

Zmluva o poskytnutí NFP sa v zmysle tohto dodatku mení nasledovne: 

- úprava rozpočtu, celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 1 424 923,22 €, 

- NFP poskytnutý do výšky 1 353 677,06 €, 

- vlastné zdroje vo výške 5%, čo predstavuje sumu 71 246,16 € z celkových 

oprávnených výdavkov, 

- zmeny názvov položiek v rozpočte.   

 Vykonané verejné obstarávanie  k realizácii projektu nebolo predmetom 

kontroly k stanovisku k plneniu uznesení MsZ.  

 

Kontrola zverejnenia: dňa 11.03.2021 a nadobudnutia účinnosti dodatku č. 4: dňa 

12.03.2021. 

 

Kontrolou Zborníka vlastného hospodárenia za obdobie od 01.01.2021 do 

31.12.2021 bolo zistené, že finančné prostriedky z NPF boli uhradené vo výške 1 

340 109,99 € (rozdiel vo výške 13 567,07 €). Nedočerpanie finančných prostriedkov 

vzniklo dôvodu, že pri skutočnej realizácii projektu bolo zistené, že nie všetky práce, 

ktoré sa nachádzajú v pôvodnom rozpočte projektu, na základe ktorého bola 

uzatvorená zmluva o NFP v znení dodatkov bolo  potrebné zrealizovať. Z toho 

dôvodu neboli nevykonané práce ani predmetom fakturácie a následne podaných 

žiadostí o platbu. 

 

Dňa 13.09.2021 bolo prostredníctvom ITMS2014 odoslané Hlásenie o realizácii 

aktivít projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“, v ktorom sa 

uvádza, že skutočný koniec realizácie aktivity bol dňa 05.08.2021.  Prílohu hlásenia 

tvorí kolaudačné rozhodnutie a Dokument o oprave chyby v písaní.   

 

Kontrolou predložených materiálov vzťahujúcich sa k predmetnému  

uzneseniu konštatujem, že  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie 

zo sledovania. 

 

 

5. Uznesenie č. 336/II./16 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 
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a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „AdTech“, ktorého ciele 

sú v súlade s platným Programom rozvoja mesta 2016 – 2023, a) zabezpečenie 

realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) Čestné vyhlásenie partnera projektu,  

d) Dohodu o spolupráci partnerov na projekte: „AdTech“ v rámci programu Interreg V-

A Slovenská republika – Česká republika. 

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

 Strategickým cieľom projektu bolo vytvoriť lepšie podmienky  pre kvalitnú 

prípravu žiakov a študentov ZŠ, SŠ na zamestnanie v technických oboroch 

prostredníctvom vytvorení a overenia  vzdelávacieho programu s využitím 

technológie 3D tlače. Zámerom projektu bolo vytvorenie konkurenčnej výhody 

obidvoch tradične priemyselných oblastí prostredníctvom zvýšenia počtu absolventov 

s praktickou skúsenosťou s využívaním technológií aditívnej výroby a zatraktívnenie  

prostredia  pre podnikateľskú činnosť miestnych firiem a investorov.  

 

Číslo zmluvy: Z SKCZ304011D118/ŠR 

Dodatok č.1: Z SKCZ304011D118/ŠR-01 

Dodatok č.2: Z SKCZ304011D118/ŠR-02 

 

Projekt bol riadne ukončený. 

                                                                

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

Ku kontrole bola predložená  Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na projekt s názvom: „AdTech“, realizovaného v rámci výzvy INTERREG 

V-A SK-CZ/2016/01 zo dňa 27.10.2016. Žiadateľom je Statutární město Karviná 

a hlavný cezhraničný partner mesto Prievidza.  

Cieľom projektu bolo zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu 

práce – zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce. Požadovaná výška NFP 195 476,55 

€, celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 211 574,76 €. 

 

 Dňa 20.03.2018 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
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vidieka SR, Bratislava ako poskytovateľom a hlavným prijímateľom Statutárni město 

Karviná.  

 

Dňa 06.12.2018 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, ktorým sa upravil termín ukončenia realizácie 

projektu, t. j. do 30.06.2020 

Dňa 27. 08. 2020 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, ktorým sa upravil termín ukončenia realizácie 

projektu, a to do 30.06.2021. 

  

K projektu bola dňa 14.05.2018 uzatvorená Zmluva o spolufinancovaní zo 

štátneho rozpočtu SR medzi  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, Bratislava ako poskytovateľom a prijímateľom (hlavný cezhraničný 

partner) mestom Prievidza, ktorá bola zaevidovaná v centrálne evidencii pod č. 

381/2018/ZoPD. 

 

Predmet zmluvy: 

- spolufinancovanie určených aktivít projektu do výšky 10 118,56 €, 

- oprávnených obdobím pre úhradu výdavkov začína dňom nasledujúcim po dni 

 predloženia žiadosti o NFP a končí 60 kalendárnych dní po fyzickom ukončení 

 realizácie aktivít projektu. 

 

Po ukončení projektu bola vykonaná finančná kontrola, čo potvrdzuje Zápisnica 

z finančnej kontroly na mieste zo dňa 10.09.2021 a vyhotovená Správa z kontroly, 

kontrolou ktorej bolo schválenie záverečnej platby. 

 

Vykonané verejné obstarávanie  k realizácii projektu nebolo predmetom kontroly 

k stanovisku k plneniu uznesení MsZ.  

 

  Kontrolou predložených materiálov vzťahujúcich sa k predmetnému  

uzneseniu konštatujem, že  uznesenie bolo splnené a navrhnuté na vypustenie 

zo sledovania. 

 

 

6. Uznesenie č. 389/III.b)/15 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

 aby spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o., ktorá sa uzatvorením Kúpnej zmluvy so 

spoločnosťou ARCHER INVEST, s.r.o., dňa 29.6.2010  stala vlastníkom 
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nehnuteľností, na ktorých je zriadené záložné právo v prospech Prima banky, a.s., 

ako právneho nástupcu Dexia banky, a.s., uspokojila ako záložca pohľadávku 

záložného veriteľa Prima banky, a.s., vo výške zodpovedajúcej hodnote záložného 

práva pod V 5559/2006,  V 5558/2006, V 490/2007 za účelom jeho zrušenia 

a výmazu z katastra nehnuteľností, aby nedošlo k odstúpeniu spoločnosti Brose 

Prievidza, spol. s .r.o., od investície v Priemyselnom parku Prievidza;  

III. ukladá  

a) konateľke spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., povinnosť, aby Kúpna zmluva medzi 

spoločnosťou Prievidza Invest, s.r.o., ako predávajúcim a spoločnosťou Brose 

Prievidza, spol. s r.o., ako kupujúcim, ktorej uzatvorenie uložilo Mestské 

zastupiteľstvo v Prievidzi konateľke spoločnosti uznesením č. 334/15 zo dňa 

25.8.2015, obsahovala ustanovenie, že časť kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej 

hodnote pohľadávky zo záložného práva v prospech záložného veriteľa Prima banky, 

a.s., zapísaného na LV č. 9042 pre k.ú. Prievidza  pod V 5559/2006,  V 

5558/2006,  bola poukázaná na účet určený Prima bankou, a.s. po tom, ako 

predávajúci predloží notárovi, u ktorého bude do notárskej úschovy zložená kúpna 

cena, Prima bankou, a.s., vydanú listinu preukazujúcu výšku pohľadávky, ktorá je 

zabezpečená záložným právom,  

b) konateľke spoločnosti povinnosť, aby vykonala všetky potrebné právne a iné 

úkony v občianskoprávnej, obchodnoprávnej a trestnoprávnej rovine, za účelom 

vymoženia finančného plnenia, ktoré spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o.,  ako záložca 

poskytne záložnému veriteľovi Prima banke, a.s., za dlžníka ARCHER INVEST, 

s.r.o., za účelom zrušenia a výmazu záložného práva zapísaného na LV č. 9042 pre 

k. ú. Prievidza pod V 5559/2006,  V 5558/2006, V 490/2007 v termíne do 30 dní.  

 

A. Vyhodnotenie uznesenia 

 

Upovedomením  o zastavení exekúcie s výzvou na zaplatenie náhrady 

výdavkov  zo dňa 14.01.2022 bolo zastavené exekučné konanie pre nemajetnosť 

povinného.                                                                

 

B. Kontrola plnenia uznesenia 

 

 Kontrolou predloženej Správy o vykonaných úkonoch a zistenom majetku 

povinného zo dňa 16 09.2021 bolo zistené, že neboli vymožené žiadne peňažné 

plnenia. 

Súdnym exekútorom, ktorému sa nepodarilo do 30 mesiacov od začatia exekúcie 

zistiť majetok alebo príjmy povinného, bolo zastavené exekučné konanie pre 
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nemajetnosť povinného Upovedomím o zastavení exekúcie s výzvou na 

zaplatenie náhrady výdavkov zo dňa 14.01.2022. 

 

Kontrolou správy o vykonaných úkonoch a zistenom majetku povinného 

a upovedomím o zastavení exekúcie s výzvou na zaplatenie náhrady výdavkov 

konštatujem, že boli vykonané všetky úkony za účelom vymoženia finančného 

plnenia a z dôvodu nemajetnosti povinného bolo zastavené exekučné konanie. 

Z uvedeného dôvodu je uznesenie navrhnuté na vypustenie. 

 

 

Na základe vykonanej kontroly materiálov vzťahujúcich sa k jednotlivým 

uzneseniam  MsZ konštatujem, že zapracovaním podmienok do vyššie uvedených 

materiálov boli  uznesenia v štyroch prípadoch splnené a v dvoch prípadoch sa 

vypúšťajú zo sledovania z dôvodu, že nebolo možné technicky zabezpečiť ich plnenie 

a zo strany mesta boli už vyčerpané všetky možnosti k naplneniu predmetných 

uznesení. Na základe týchto skutočností odporúča hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi 

prijať materiál č. 28/2022 s pripraveným návrhom na uznesenie.   

   

 

V Prievidzi dňa  04.05.2022 

   

 

 

                                                                          Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

                                                                           hlavná kontrolórka mesta 



 

  

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Prievidza                                   

dňa 09.05.2022 

Príloha č. 2 k materiálu č. 28/2022 

Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách 

Obdobie od 28.2.2022 do 08. 05. 2022 

Predkladá a spracovala: Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

                                        hlavná kontrolórka mesta 

4.5.2022 
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Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 28.02.2022 do 

08.05.2022 

 

 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách 
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Správa 

o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 28.02. 2022 do 08. 05. 

2022 

V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ 

v Prievidzi správu  o skončených a  rozpracovaných kontrolách za obdobie od 

28.02.2022 do 08.05.2022. 

V uvedenom období bolo skončených 14 kontrol a zostáva rozpracovaných 7 

kontrol. V trinástich prípadoch sa kontroloval mestský úrad a v jednom prípade 

spoločnosť založená mestom. V jednom prípade  bola z kontroly vypracovaná správa 

s kontrolnými zisteniami a v trinástich prípadoch boli z kontrol vypracované správy 

o výsledku kontroly bez kontrolných zistení. 

 

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov  a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia 

účelových dotácií z rozpočtu  mesta Prievidza v roku 2021 z programu 11 – 

Kultúra 

označenie oprávnenej 

osoby  

Mesto Prievidza 

Hlavná kontrolórka mesta 

Prievidza 

označenie povinnej osoby  Mestský úrad Prievidza 

cieľ a predmet kontroly • dodržiavanie VZN č. 8/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení 

Doplnku č. 1 

• dodržiavanie VZN č. 8/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení 

Doplnku č. 1, v znení VZN č. 1/2021 „Doplnku č. 

2“, v znení VZN č. 2/2021 „Doplnku č. 3“ 

• dodržanie zákonného postupu pri poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta 

• dodržiavanie podmienok uzatvorených zmlúv 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

poskytnutých z programu 11 – Kultúra 

kontrolované obdobie Rok 2021 
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U  prijímateľov  bola vykonaná kontrola : 

➢ dodržiavania postupov pri podávaní žiadosti, prerokovania žiadosti 

a kompetencie pri ich schvaľovaní, 

➢ vyúčtovania dotácie, 

➢ ostatných zmluvne dohodnutých podmienok, 

➢ dodržiavania zákona o štátnej pomoci. 

 

 V zmysle príkazného listu primátorky č. 1/2015 boli výberovým spôsobom ku 

kontrole vybrané nasledovné poskytnuté dotácie z programu 11 – Kultúra, 

Podprogram 4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít:  

- Vatel, s.r.o. Prievidza 

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 1, Prievidza 

- K-2000, občianske združenie, Prievidza – 2 dotácie 

- SENIOR VTÁČNIK, o.z., Prievidza 

- K-2000, občianske združenie, Prievidza  

- Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, o.z., Prievidza 

 

 Kontrolou bolo okrem iného preverené dodržiavanie podmienok nasledovných 

zmlúv : 

- Zmluvu registrovanú pod č. 314/2021/1.1  

- Zmluvu registrovanú pod č. 379/2021/1.1 

- Zmluvu registrovanú pod č. 465/2021/1.1 

- Zmluvu registrovanú pod č. 508/2021/1.1  

- Zmluvu registrovanú pod č. 602/2021/1.1  

- Zmluvu registrovanú pod č. 676/2021/1.1  

- Zmluvu registrovanú pod č. 714/2021/1.1 

 

Záver kontroly 

Vykonanou kontrolou dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta poskytnutých z programu 11 – Kultúra, dodržiavania VZN č. 

8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení Doplnku č. 1, 

dodržiavania VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

v znení Doplnku č. 1, v znení VZN č. 1/2021 „Doplnku č. 2“, v znení VZN č. 2/2021 

„Doplnku č. 3“, dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu   

 mesta konštatujem, že neboli zistené nedostatky. 
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2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov  a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia 

účelových dotácií z rozpočtu  mesta Prievidza v roku 2021:   

z programu 10 – Šport 

označenie oprávnenej osoby  Mesto Prievidza 

Hlavná kontrolórka mesta 

Prievidza 

označenie povinnej osoby  Mestský úrad Prievidza 

cieľ a predmet kontroly • dodržiavanie VZN č. 8/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení 

Doplnku č. 1 

• dodržiavanie VZN č. 8/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení 

Doplnku č. 1, v znení VZN č. 1/2021 „Doplnku 

č. 2“, v znení VZN č. 2/2021 „Doplnku č. 3“ 

• dodržanie zákonného postupu pri poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta 

• dodržiavanie podmienok uzatvorených zmlúv 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

poskytnutých z programu 10 – Šport 

kontrolované obdobie Rok 2021 

 

U  prijímateľov  bola vykonaná kontrola : 

➢ dodržiavania postupov pri podávaní žiadosti, prerokovania žiadosti 

a kompetencie pri ich schvaľovaní, 

➢ vyúčtovania dotácie, 

➢ ostatných zmluvne dohodnutých podmienok, 

➢ dodržiavania zákona o štátnej pomoci. 

 

 V zmysle príkazného listu primátorky č. 1/2015 boli výberovým spôsobom ku 

kontrole vybrané nasledovné poskytnuté dotácie z programu 10 – Šport, 

Podprogram 2 – Podpora športových aktivít:  

- 100 rokov Gymnázia v Prievidzi 

- Stolnotenisový klub Prievidza 

- Olympijský klub Prievidza  

- Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza 

- Karate klub Prievidza FKŠ  
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-  

 Kontrolou bolo okrem iného preverené dodržiavanie podmienok nasledovných 

zmlúv : 

- Zmluvu registrovanú pod č. 336/2021/1.1  

- Zmluvu registrovanú pod č. 338/2021/1.1 

- Zmluvu registrovanú pod č. 361/2021/1.1a Dodatok č. 731/2021/2.0 

- Zmluvu registrovanú pod č. 371/2021/1.1  

- Zmluvu registrovanú pod č. 467/2021/2.0  

-  

Záver kontroly 

Vykonanou kontrolou dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta  poskytnutých z programu 10 – Šport, dodržiavania VZN č. 

8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení    

Doplnku č. 1, dodržiavania VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu mesta v znení Doplnku č. 1, v znení VZN č. 1/2021 „Doplnku č. 2“, v znení 

VZN č. 2/2021 „Doplnku č. 3“, dodržania zákonného postupu pri poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta konštatujem, že neboli zistené nedostatky. 

 

3. Kontrola stavu a vývoja dlhu podľa zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. 

n. p. 

 

označenie oprávnenej osoby  Mesto Prievidza 

Hlavná kontrolórka mesta 

Prievidza 

označenie povinnej osoby  Mestský úrad Prievidza 

cieľ a predmet kontroly • overenie dodržiavania pravidiel používania 

návratných zdrojov financovania podľa zák. 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. počas rozpočtového 

roka 

• sledovanie stavu a vývoja dlhu 

•  dodržiavanie rozpočtovej disciplíny 

dodržiavaním zákonných podmienok  

kontrolované obdobie k 31.03.2022 
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 Zabezpečenie rozpočtovej disciplíny územnej samosprávy dodržiavaním 

zákonných podmienok je povinný sledovať hlavný kontrolór. Zákonom č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z. n. p. je ustanovená povinnosť sledovať stav a vývoj dlhu počas 

rozpočtového roka, teda nie už len pri prijímaní návratných zdrojov financovania 

mestom.  

Z uvedeného dôvodu je vykonaná kontrola stavu a vývoja dlhu počas  

rozpočtového roka a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny mesta, a to dodržiavaním 

podmienok, ktoré sprísňujú podmienky zadlžovania obcí v zmysle zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n .p. a rovnako v súlade s ústavným zákonom č. 

493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov.  

  Pri kontrole sa vychádzalo z  údajov zborníka vlastného hospodárenia a 

Finančného výkazu o vybraných údajoch z aktív a pasív k 31.03.2022 po ukončení 

štvrťroka.   

 Cieľom bolo overenie dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov 

financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

sledovanie stavu a vývoja dlhu počas rozpočtového roka a dodržiavanie rozpočtovej 

disciplíny mesta dodržiavaním zákonných podmienok. 

 

Záver kontroly 

 Vykonanou kontrolou overenia dodržiavania pravidiel používania návratných 

zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. počas 

rozpočtového roka, sledovania stavu a vývoja dlhu, dodržiavania rozpočtovej 

disciplíny dodržiavaním zákonných podmienok konštatujem, že neboli zistené 

nedostatky. Na základe vykonaného preverenia konštatujem, že mesto Prievidza 

dodržiava zákonné podmienky uvedené v § 17 ods. 6a) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a súčasne ustanovenia § 17 ods. 6b) zákona č. 583/2004 Z. z.  

 

 

 

4. Kontrola plnenia opatrení z kontroly dodržiavania postupov verejného 

obstarávania pri  zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v spoločnosti Správa 

majetku mesta Prievidza, s.r.o. 
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označenie oprávnenej osoby  Mesto Prievidza 

Hlavná kontrolórka mesta 

Prievidza 

označenie povinnej osoby  Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. 

T. Vansovej 24, Prievidza 

cieľ a predmet kontroly • kontrola a stav plnenia opatrení prijatých na 

odstránenie zistených nedostatkov 

z predchádzajúcej vykonanej kontroly 

• vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení 

a účinnosť prijatých opatrení  

kontrolované obdobie Rok 7.-12./2020 a rok 2021 

  

 Kontrola bola vykonaná na základe  na základe  plánu kontrolnej činnosti I. 

polrok 2022 schváleného uznesením MsZ v Prievidzi  č.308/21 zo dňa 06.12.2021. 

 Účelom kontroly bol stav a plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených 

nedostatkov z kontroly dodržiavania postupov verejného obstarávania pri zadávaní 

zákazky s nízkou hodnotou.  

 Cieľom bolo vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení a účinnosť prijatých 

opatrení. 

 V spoločnosti bola v predchádzajúcom období v čase od 30.06.2020 do  

22.09.2020 vykonaná kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania pri 

zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Kontrolovaným obdobím boli roky 2017, 2018 

,2019 a 1.-6./2020. Zistené boli porušenia týkajúce sa stanovenia predpokladanej 

hodnoty zákazky, neevidovanie doručených písomností v registratúrnom denníku, 

porušenia v povinnosti zdokumentovania celého priebehu verejného obstarávania, 

porušenia vlastných interných smerníc a príkazných listov primátorky v oblasti 

verejného obstarávania. 

 V súlade s vyššie uvedeným spoločnosť prijala celkom 5 opatrení. Prijaté 

opatrenia sa týkali zabezpečenia zadávania všetkých zákaziek na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb postupmi v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní tak, aby bol zdokumentovaný celý priebeh verejného 

obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach 

verejného obstarávania bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie, dodržiavanie 

registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu,  dodržiavanie príkazného listu 

primátorky a interných smerníc spoločnosti, zabezpečenie pravidelnej aktualizácie 

interných smerníc.  



Strana 8 z 10 
 

 Zo správy o plnení resp. splnení prijatých opatrení vyplynulo, že  1 prijaté 

opatrenie bolo vyhodnotené ako splnené a 4 opatrenia vyhodnotené ako priebežne 

plnené, nakoľko v čase vyhodnotenia správy zo strany kontrolovaného subjektu 

nenastali skutočnosti pre vyhodnotenie prijatých opatrení.  

 Vykonanou kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že z prijatých 

opatrení je 1 splnené, 1 opatrenie sa priebežne plní a 2 opatrenia sa čiastočne plnia 

a 1 opatrenie sa neplní. 

 Splnené prijaté opatrenie č. 5 sa týka povinnosti aktualizácie interných 

smerníc spoločnosti v súvislosti s verejným obstarávaním na základe platného 

príkazného listu primátorky. Tieto skutočnosti boli preverené na vykonanej kontrole 

Internej smernice – Verejné obstarávanie, ktorá bola schválená konateľom 

spoločnosti a nadobudla platnosť dňom jej podpisu 03.04.2019 a účinnosť od 

03.04.2019.  

 Kontrolou bolo zistené, že spoločnosť priebežne plní prijaté opatrenie č. 3 

v súvislosti s dodržiavaním zákona o archívoch a registratúrach. Kontrolou bolo 

preverených 11 spisov z vykonaného verejného obstarávania. V predloženej spisovej 

dokumentácii boli doručené obálky od uchádzačov označené registratúrnymi 

značkami, s dátumom a časom doručenia.  

 Preverením predloženej dokumentácie bolo zistené, že spoločnosť si 

čiastočne plní prijaté opatrenie č. 1, a tým povinnosti zdokumentovania celého 

priebehu verejného obstarávania v súlade § 24 ods. (1) zákona o verejnom 

obstarávaní . Kontrolou jednotlivých spisov bolo zistené, že dokumentácia obsahuje 

výzvy na predkladanie cenových ponúk, oslovenie uchádzačov, prijaté ponuky od 

uchádzačov, čestné prehlásenia o záväzkoch, doklady o oprávnení podnikať 

a záznam z prieskumu trhu s predpísanými náležitosťami. V rámci vykonaného 

verejného obstarávania cez EKS spoločnosť uchováva len prílohu č. 1 – 3.  V tejto 

súvislosti bolo kontrolou preukázané, že spoločnosť neoveruje splnenie podmienky 

uvedenej v § 32 ods. 1 písm. f) (nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím) zákona o verejnom obstarávaní. Táto povinnosť 

je rovnako uvedená v príkaznom liste primátorky mesta a v internej smernici 

spoločnosti. Taktiež spoločnosť nepredložila zdokumentovanie všetkých príloh 

z vykonaného verejného obstarávania cez EKS. Vzhľadom k tomu, že sa 

predpokladá, že tento server bude zanedlho preplnený a údaje z neho majú byť 

postupne odstránené, je dôležité, aby verejný obstarávateľ zabezpečil všetky prílohy 

vo vlastnej dokumentácií. Ďalej v  predloženej dokumentácii absentujú doklady 

z určenia PHZ. Spoločnosť v rámci dokumentácie len uvádza, že PHZ určila na 
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základe vlastného rozpočtu. Tento je ale potrebné zdokladovať napr. faktúrami 

z predchádzajúceho obdobia. 

 Čiastočné plnenie prijatého opatrenia č. 4  bolo kontrolou preukázané na 

skutočnostiach zdokladovania čestných prehlásení o záväzkoch od úspešných 

uchádzačov a taktiež zdokladovaním oprávnenia poskytovať tovar alebo službu. 

Spoločnosť však nepreukázala bežnú dostupnosť napr. vyplnením testu bežnej 

dostupnosti pri obstarávaní zákaziek cez EKS, čím došlo k porušeniu čl. 3 bod 6) 

Príkazného listu primátorky mesta PL č. 02/2019 a čl. 4 bod 6) internej smernice pre 

verejné obstarávanie a taktiež nezdokumentovania všetkých povinných príloh, čím 

došlo k ďalšiemu porušovaniu § 24 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní na 

základe ktorého je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zdokumentovať celý 

priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých 

vo všetkých fázach verejného obstarávania. 

 Neplnenie prijatého opatrenia č. 2 bolo kontrolou preukázané v prípade 

predloženej dokumentácie 8 spisov. Spoločnosť si neplní povinnosti uvedené v  § 

117 ods. (1) zákona o verejnom obstarávaní na základe ktorého ak verejný 

obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel 

zadania zákazky , je povinný zabezpečiť dodržiavanie princípov rovnakého 

zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle 

uvedeného princípu zaslať oznámenie o vyhodnotení cenových ponúk všetkým 

uchádzačom. Spoločnosť zasiela oznámenia len úspešnému uchádzačovi. 

 Nepreukázaním dátumu zverejnenia súhrnných správ v zákonom stanovených 

termínoch  boli zistené porušenia v plnení povinností uvedených v čl. 4 bod (10) 

príkazného listu primátorky mesta PL č. 02/2019 . Zo strany oprávnenej osoby 

nebolo možné skontrolovať dodržanie zákonom stanovenej lehoty uverejnenia 

v profile súhrnnej správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 

5 000 Eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho 

štvrťroka. 

 Ďalšie porušenie bolo zistené preverením plnenia povinností uvedených v § 

10 ods. 10  a § 117 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Kontrolou  bolo zistené, že spoločnosť si tieto 

povinnosti neplní.  

 Na základe všetkých skutočností možno konštatovať, že zo 4 prijatých 

opatrení označených v správe o plnení opatrení sa v skutočnosti priebežne plní len 1 

opatrenie, ďalšie 2 prijaté opatrenia sa plnia čiastočne a 1 prijaté opatrenie sa neplní 

vôbec. Prijaté opatrenia sa v prevažnej miere plnia čiastočne. Preukázané sú 

zlepšenia v oblasti aktualizácie interných smerníc spoločnosti, vo vedení registratúry, 
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dodržiavaní internej smernice spoločnosti v oblasti verejného obstarávania. 

Negatívne sa hodnotí uchovávanie dokumentácie z vykonaného verejného 

obstarávania v rámci ktorej spoločnosť vykazuje rezervy. 

 

B.   Rozpracované kontroly 

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných noriem mesta pri použití finančných prostriedkov na reprezentačné 

a propagačné účely 

2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov  a interných noriem mesta v oblasti poskytovania a použitia účelových 

dotácií z rozpočtu  mesta Prievidza v roku 2021 z programu  

- Zápasnícky klub Baník Prievidza, o.z. 

- Centrum gymnastických športov Prievidza 

- Športový klub Fitnes Free Prievidza 

- Gymnastický klub Elán Prievidza 

- Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 

- Športová škola karate Prievidza 

 

 

 

       Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 

       hlavná kontrolórka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


