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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 19. 11. 2013 
od 513 do 556 

 
 
513. Vyhodnotenie uznesení MsR 
514. Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza na rok 2013 
515. Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2013 
516. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 
517. Návrh na vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku mesta 
518. Predaj hnuteľného majetku – predajných zvyškov osobného motorového vozidla 
519. Predĺţenie platnosti PHSR na rok 2014 
520. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Modernizácia monitorovacieho 

kamerového systému v meste Prievidza“ 
521. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Socha sv. Jána Nepomuckého, Prievidza, 

A. Hlinku“ 
522. Informácia o zmene termínu MsZ v mesiaci december 2013 
523. Ponuka obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod obchodného podielu v spol. RTV 

Prievidza, s. r. o. 
524. Vyhodnotenie OVS – nebytový priestor v budove CVČ Spektrum 
525. Ţiadosť spol. AZ REAL PD, s. r. o., zast. investora R. Duckého, o zriadenie vecného 

bremena 
526. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 337/11 – zriadenie vecného bremena pre Rehoľu piaristov 

na Slovensku 
527. Ţiadosť spol. DOPSTA, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
528. Ţiadosť spol. EASYTRAVEL, s. r. o., o kúpu časti pozemkov 
529. Úloha pre architekta mesta – navrhnúť komplexné riešenie  vyuţitia územia vedľa 

objektu bývalého hotela Hviezda 
530. Ţiadosť Jany Néčovej o kúpu stavby zubnej techniky 
531. Ţiadosť Ing. Ľubomíra Kollárika a manţ. o kúpu pozemku pod bytovým domom 
532. Ţiadosť Ing. Ľubomíra Kollárika a manţ. o kúpu pozemku pod vonkajším státím 
533. Ţiadosť MUDr. Lenky Majzlánovej o kúpu pozemku pod bytovým domom 
534. Ţiadosť MUDr. Lenky Majzlánovej o kúpu pozemku pod vonkajším státím 
535. Ţiadosť MUDr. Ľudovíta Perkácza o kúpu pozemku pod bytovým domom 
536. Ţiadosť MUDr. Ľudovíta Perkácza o kúpu pozemku pod vonkajším státím 
537. Ţiadosť Márie Bernátovej o kúpu časti pozemku 
538. Ţiadosť spol. BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, s. r. o., o kúpu časti pozemkov 
539. Ţiadosť spol. AZ REAL PD, s. r. o., zast. investora Jána Kuchárika, o zriadenie vecného 

bremena  
540. Návrh na predaj siedmich podkrovných bytov na Ul. M Hodţu 
541. Návrh na predaj bytu č. 22 vo vchode č. 1 v bytovom dome na Ul. M. Hodţu 
542. Ţiadosť Milana Paule o zriadenie vecného bremena  
543. Ţiadosť spol. AZ REAL PD, s.r.o., zast. investora Ing. Igora Cesneka INGSTAV, 

o zriadenie vecného bremena 
544. Ţiadosť spol. AZ REAL PD, s.r.o., zast. desiatich vlastníkov objektov v areáli  bývalého 

druţstva na Ukrniskách, o zriadenie vecného bremena 
545. Ţiadosť Mariána Bielika o kúpu prípadne nájom časti pozemku 
546. Ţiadosť spol. LUDO, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
547. Ţiadosť spol. APF Development, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
548. Ţiadosť spol. CIBAMED, s. r. o., o kúpu nehnuteľnosti – zdravotného strediska 
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549. Ţiadosť Blaţeny Csovariovej o kúpu časti pozemku (zmena uzn. MsR č. 347/13) 
550. Návrh mesta Prievidza na prenechanie majetku v areáloch cintorínoch  do nájmu spol. 

UNIPA, s.r.o. 
551. Návrh mesta Prievidza na nájom časti pozemku na Kláštornej ulici ako stanovisko 

taxisluţby formou OVS 
552. Návrh mesta Prievidza na nájom časti majetku na Garáţovej ulici pre spol. UNIPA, s.r.o. 
553. Ţiadosť spol. SMMP, s.r.o.,  o nájom časti majetku na Garáţovej ulici 
554. Ţiadosť spol. UNIPA, s.r.o., o zvýšenie základného imania formou nepeňaţného vkladu 
555. Ţiadosť spol. STAJOZ, s. r. o., o nájom časti pozemku 
556. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 346/11 (ţiadosť SR – SSC o kúpu pozemkov)  
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 19. 11. 2013 

  od 513 do 556 
 

číslo: 513/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 
 rok 2006:  505/II.  

rok 2007: 112/III., 170/II.  
rok 2009: 137/III.,   
rok 2011: 163/II., 189/II.,    
rok 2012: 125/II, III., IV., 169/II. a),  202/II., 207/II.,  360/III.,360/IV., 397/II.,  
rok 2013: 75/II.a), 75/III., 96/II.a),96/III., 97/II., 276/II., 334/I, 372/II.III., 376/II., 378/II., 

445/III.,  
III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 

rok 2011: 17/II., 
rok 2013: 94/II., 100/II., 267/I., 277/II. III., 332/II., 340/III., 346/II., 394/II., 421/II. 

IV. ruší uznesenia: 
 rok 2013: 450, 496. 
 
číslo: 514/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013, 
II. odporúča MsZ 
 schváliť II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013. 
 
číslo: 515/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 
2013,   

II.  odporúča MsZ 
schváliť I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 
vo výške: 

   príjmy         604 581,00 €      
                           v tom prevádzkové dotácie    345 520,00 €        
   výdavky    604 581,00 €      
       
III.  odporúča MsZ určiť 

v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších predpisov pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi  
záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2013 po I. zmene rozpočtu Kultúrneho 
a spoločenského strediska:          
  1) limit na mzdy, platy a sluţobné príjmy  212 564,00 €       
  2) výdavky na reprezentačné                  265,00 €              
  3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa  345 520,00 €        
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číslo: 516/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013, 
II. odporúča MsZ 
 schváliť 

a) III. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 
Príjmová časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -472 301 € 

v tom: beţné príjmy -116 909 € 
kapitálové príjmy 247 780 € 
príjmové finančné operácie -603 172 € 
 

Výdavková časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -472 301 € 
v tom: beţné výdavky -166 459 € 
kapitálové výdavky -308 342 € 
výdavkové finančné operácie 2 500 € 
 

pričom celková bilancia programového rozpočtu po III. zmene je takáto: 
 
Príjmová časť rozpočtu 24 940 304 € 
v tom: beţné príjmy 22 293 475 € 
kapitálové príjmy 962 352 € 
príjmové finančné operácie 1 684 477 € 
 
Výdavková časť rozpočtu 24 940 304 € 
v tom: beţné výdavky 21 689 339 € 
kapitálové výdavky 1 430 072 € 
výdavkové finančné operácie 1 820 893 € 
 

b) zmeny v peňaţných fondoch mesta Prievidza v roku 2013 v zmysle III. zmeny 
rozpočtu takto: 
- zníţenie pouţitia Fondu rozvoja bývania vo výške 153 704 € na splátku úveru - 
Sociálne bývanie D-blok - úver z roku 2004 
- zníţenie pouţitia Fondu rozvoja bývania vo výške 159 331 € na splátku úveru - 
Plaváreň na Ul. S.Chalupku - úver z roku 2004 

 
číslo: 517/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na vyradenie hmotného majetku v celkovej obstarávacej cene 160 258,34 € 
z evidencie majetku mesta Prievidza, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, 
oceňovacej a likvidačnej komisie zo dňa 10. 10. 2013, 

II. odporúča MsZ 
schváliť vyradenie hmotného majetku v celkovej obstarávacej cene 160 258,34 € 
z evidencie majetku mesta Prievidza, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, 
oceňovacej a likvidačnej komisie zo dňa 10. 10. 2013. 

 
číslo: 518/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe  na  základe  zverejnenej  ponuky  na odpredaj hnuteľného  majetku  
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- predajných zvyškov osobného motorového vozidla Škoda Superb 2.8 V6, EVČ PD 890 
DF, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 200,00 € v zmysle uznesenia MsZ 
č. 380/13 zo dňa 09.10.2013, v znení uznesení č. 347/13 zo dňa 27.08.2013 a č. 384/13  
zo dňa 29.10.2013, bola v stanovenom termíne doručená jedna obálka, a to: Viera 
Zelená, 1. Mája 388/8, Lehota pod Vtáčnikom, s cenovou ponukou 1 320,00 €;  

II.  odporúča primátorke mesta 
predať hnuteľný majetok – predajné zvyšky osobného motorového vozidla Škoda  
Superb 2.8 V6, EVČ PD 890 DF, Viere Zelenej, 1. Mája 388/8, Lehota pod Vtáčnikom,  
za cenu 1 320,00 €. 
 

číslo: 519/13 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

posúdenie aktuálnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza 
(2007 – 2013) pre rok 2014,     

II.  odporúča MsZ  
schváliť predĺţenie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Prievidza (2007 – 2013) pre rok 2014. 

 
číslo: 520/13 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Modernizácia monitorovacieho 
kamerového systému v meste Prievidza “ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,        

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Modernizácia monitorovacieho kamerového systému 

v meste  Prievidza“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 2 000 € t.j. 20 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 521/13 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého,  
Prievidza, A. Hlinku, pred domom piaristov  “ a moţnosti čerpania finančných 
prostriedkov,                

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého,  Prievidza,  A. 

Hlinku, pred domom piaristov“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 375 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 522/13 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

Informáciu o zmene termínu rokovania MsZ v mesiaci december 2013. Rokovanie MsZ 
bude zvolané na deň 10. 12. 2013. 
 

číslo: 523/13 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

ponuku obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5 % obchodného podielu 
v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.,     

II. neodporúča MsZ 
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schváliť prijatie ponuky obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5 % obchodného 
podielu v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. 
 

číslo: 524/13 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu, ţe boli doručené tri súťaţné návrhy na uzavretie zmluvy o podnájme na 
nehnuteľnosť - nebytový priestor v budove CVČ Spektrum, súpisné číslo 40501 na 
parcele číslo 5293 a parcele číslo 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 1 vo výmere 
434,57 m² vrátanie zariadenia. Podmienky obchodnej verejnej súťaţe splnili dva súťaţné 
návrhy  a to návrh od Jozef Oršula D.C. COMP, so sídlom Sebedraţie, Lúčna 181/51,                
s návrhom nájomného 600,00 €/mesiac a náklady za energie a sluţby a návrh Bistro 
KORUNA, s.r.o., so sídlom Prievidza, Ul. Š.Králika 4/7, s návrhom 280,00 €/mesiac 
a náklady za energie a sluţby. Tretí návrh  spoločnosti TRIKOSTRAV, s.r.o., so sídlom 
Prievidza, Ul. Ľ. Ondrejova 38, s návrhom nájomného 255,00 €/mesiac a náklady za 
energie a sluţby nesplnil podmienky obchodnej verejnej súťaţe vyhlásenej mestom 
Prievidza z dôvodu predloţenia návrhu zmluvy len v jednom vyhotovení a z dôvodu 
absencie výpisu z obchodného registra, 

II. vyhodnocuje  
obchodnú verejnú  súťaţ  ako úspešnú, najvhodnejší súťaţný návrh predloţil Jozef 
Oršula D.C. COMP, so sídlom Sebedraţie, Lúčna 181/51, 

III. ţiada  štatutárneho zástupcu Centra voľného času Spektrum 
 uzatvoriť zmluvu o podnájme s Jozefom Oršulom  D.C. COMP, so sídlom Sebedraţie, 

Lúčna 181/51, ktorého súťaţný návrh na uzavretie zmluvy na podnájom nebytového 
priestoru v obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.10.2013 
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 378/13 zo dňa 09.10.2013 
bol vyhodnotený ako najvhodnejší s podmienkami:    
a) zachovanie účelu vyuţitia priestorov - prevádzkovanie kuchyne a výdajne teplej 
stravy,  
b) výška nájomného – 600,00 €/mesiac a zálohové platby za energie a sluţby, 
c) doba nájmu 5 rokov s 3 mesačnou výpovednou lehotou. 

 

číslo: 525/13 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Prievidza, zastupujúcej investora Rastislava 
Duckého, Banícka ul. 71/5, Sebedraţie, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 
mesta Prievidza strpieť umiestnenie inţinierskych sietí – elektrickej NN prípojky k 
budúcemu objektu predajne a garáţe vo vlastníctve investora po existujúcich stĺpoch 
vedenia NN pre susedný objekt, ponad  časti pozemkov v  k.ú. Prievidza CKN parc.č. 
7840/30 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 87 m2, CKN parc.č. 7840/31 zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 223 m2 a CKN parc.č. 7840/32 zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 135 m2  vo vlastníctve mesta Prievidza,   

II.     odporúča MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie 
inţinierskych sietí – elektrickej NN prípojky k budúcemu objektu predajne a garáţe vo 
vlastníctve investora po existujúcich stĺpoch vedenia NN pre susedný objekt, ponad  
časti pozemkov v  k.ú. Prievidza CKN parc.č. 7840/30 zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 87 m2, CKN parc.č. 7840/31 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 223 m2 
a CKN parc.č. 7840/32 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 135 m2  vo vlastníctve 
mesta Prievidza v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka 
budúceho objektu predajne a garáţe na pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 7833/5 
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ostatné plochy s výmerou 885 m2 s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na neobmedzený 
čas za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  
ako násobok  rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺţky trasy vedenia  inţinierskych  
sietí  a  šírky  jej  ochranného  pásma po  oboch  stranách,  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 
ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi 
cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, 
minimálne vo výške 300,00 €,  t.j. cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 
40,00 €/m2.  
 

číslo: 526/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie  

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 337/11 zo dňa 
29.11.2011,  ktorým bolo schválené zriadenie odplatného vecného bremena  s právom 
uloţenia inţinierskych sietí – STL pripojovacieho plynovodu, a to z dôvodov: 
a)  Rehoľa piaristov na Slovensku predloţila k uzavretiu zmluvy Geometrický plán                  
č. 161/2013, podľa ktorého prípojkou plynu je zaťaţený aj ďalší pozemok vo vlastníctve 
mesta Prievidza, a to EKN parc.č. 314, o ktorú Rehoľa piaristov na Slovensku 
nepoţiadala, a o ktorú je potrebné uznesenie doplniť; 
b) Rehoľa piaristov na Slovensku umoţnila na svojich pozemkoch umiestniť inţinierske 
siete – káble verejného osvetlenia, (ktoré je majetkom mesta Prievidza), preto v rámci 
ústretovosti a reciprocity ţiada taktieţ vecné bremeno zriadiť bezplatne,    
c) katastrálny odbor Okresného úradu v Prievidzi poţaduje v uzneseniach celkom 
jednoznačne identifikovať pozemky, t.j. uviesť okrem parcelného čísla aj druh pozemku 
a jeho presnú výmeru a po vykonaní ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov) 
uviesť aj zápis v registri „C“ alebo „E“ a o tieto údaje je potrebné uznesenie doplniť; 

II.     odporúča MsZ   
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 337/13 zo dňa 
29.11.2011 takto: 
v časti I. a v časti II  
-   sa za slová ....... „v k.ú. Prievidza“........ dopĺňa text........ „CKN“.......... 
-   sa za parcelu „č.2130/7“........ dopĺňa text ...... „zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 902 m2  a EKN  parc.č. 314 ostatné plochy s výmerou 69 m2“............ 
v časti II    
-   sa text „sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel“......vypúšťa a nahrádza sa 
textom......„sa zriadi bezplatne podľa Pravidiel“... 

 
číslo: 527/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica T. Vansovej I. 519/35, o kúpu 
nehnuteľnosti – časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2278/3, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 14 m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
uţívaného pozemku, ktorý je oplotený  mestom Prievidza a historicky pričlenený 
k pozemku parcela č. 2271/1 vo vlastníctve ţiadateľa; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  

a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 
2278/3, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 14 m², podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
uţívaného pozemku, ktorý je oplotený  mestom Prievidza a historicky pričlenený 
k pozemku parcela č. 2271/1 vo vlastníctve ţiadateľa, za cenu 40,00  €/m², 
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b) spôsob predaja nehnuteľnosti – pozemku uvedeného v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredný 
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľa. 
 

číslo: 528/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti EASYTRAVEL s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica Š. Moyzesa 1, 
o kúpu nehnuteľností - časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 2113/3 a 2112/1 
spolu v rozsahu výmery pribliţne 65 m², ktoré sú priľahlé k pozemkom parcela č. 2113/2 
a 2113/7, na ktorých sa nachádza polyfunkčný objekt EASYCENTRUM vo vlastníctve 
ţiadateľa, na účel vybudovania parkovacích miest, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – časti pozemkov v k. ú. Prievidza, 
parcela  č. 2113/3 a 2112/1 spolu v rozsahu výmery pribliţne 65 m², podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom, pre spol. EASYTRAVEL, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, 
Ulica Š. Moyzesa 1. 

 
číslo: 529/13 
Mestská  rada 
I. ukladá architektovi mesta 
 v spolupráci s odborom ÚP, SP, výstavby a ŢP  a komisiou dopravy, výstavby, ÚP a ŢP 

navrhnúť komplexné riešenie vyuţitia územia – pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza 
vedľa objektu bývalého hotela Hviezda.  

 
číslo: 530/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Jany Néčovej, dipl. zubný technik, miesto výkonu činnosti Prievidza, Ulica A. 
Hlinku 11, o kúpu nehnuteľnosti – stavby zubnej techniky, súpisné č. 10442 
nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2174, na Ulici A. Hlinku, na 
účel prevádzkovania zubného laboratória;  

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta predať nehnuteľnosť – stavbu zubnej techniky, súpisné č. 10442 
nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2174, pre Janu Néčovú, dipl. 
zubný technik, miesto výkonu činnosti Prievidza, Ul. A. Hlinku 11.  

 
číslo: 531/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Ľubomíra Kollárika a manţ., spoločne trvalý pobyt Vápenická ulica 310/18, 
Prievidza, o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/126, zastavané plochy a 
nádvoria  s výmerou  293 m2 v podiele 8271/83296, na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku pod bytovým domom na Gazdovskej ulici v Prievidzi súpisné                 
č. 1327,   

II.  odporúča MsZ 
schváliť predaj pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/126, zastavané plochy a 
nádvoria  s výmerou 293 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov v spoluvlastníckom podiele pre Ing. Ľubomíra Kollárika a manţ., 
spoločne trvalý pobyt Vápenická ulica 310/18, Prievidza, vlastníkov bytu v bytovom 
dome na Gazdovskej ulici v Prievidzi súpisné č. 1327, postaveného na parcele č. 
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6652/126 v k. ú. Prievidza: v podiele 8271/83296 (byt č. 9) za cenu 4,98 €/m2, t. j. za 
cenu 144,89 €, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým domom. 

 
číslo: 532/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Ľubomíra Kollárika a manţ., spoločne trvalý pobyt Vápenická ulica 310/18, 
Prievidza, o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 6652/154, zastavané plochy a 
nádvoria  s výmerou  11 m2 a parcela č. 6652/155, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou  12 m2 (vytvorené Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely č. 6652/123) 
pod vonkajším parkovacím státím č. P17 a č. P18 na Gazdovskej ulici v Prievidzi vo 
vlastníctve ţiadateľov,  

II.  neodporúča MsZ 
schváliť predaj pozemkov v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/154, zastavané plochy a 
nádvoria  s výmerou  11 m2 a parcela č. 6652/155, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou  12 m2 (vytvorené Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely č. 6652/123) 
pod vonkajším parkovacím státím č. P17 a č. P18 na Gazdovskej ulici v Prievidzi vo 
vlastníctve ţiadateľov, pre Ing. Ľubomíra Kollárika a manţ., spoločne trvalý pobyt 
Vápenická ulica 310/18, Prievidza. 

 
číslo: 533/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť MUDr. Lenky Majzlánovej, trvalý pobyt Ulica M. Rázusa 884/42, Prievidza, 
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 6652/126, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou  293 m2 v podiele 8266/83296, na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemku pod bytovým domom súpisné č. 1327 na Gazdovskej ulici v Prievidzi,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť predaj pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/126, zastavané plochy a 
nádvoria  s výmerou 293 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov v spoluvlastníckom podiele pre MUDr. Lenku Majzlánovú, trvalý 
pobyt Ulica M. Rázusa 884/42, Prievidza, vlastníčku bytu v bytovom dome na 
Gazdovskej ulici v Prievidzi súpisné č. 1327, postaveného na parcele č. 6652/126 v k. ú. 
Prievidza: v podiele 8266/83296 (byt č. 6) za cenu 4,98 €/m2, t. j. za cenu 144,80 €, na 
účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 

číslo: 534/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť MUDr. Lenky Majzlánovej, trvalý pobyt Ulica M. Rázusa 884/42, Prievidza, 
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/152, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou  12 m2, (vytvorený Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely č. 6652/123) 
pod vonkajším parkovacím státím č. P15 na Gazdovskej ulici v Prievidzi vo vlastníctve 
ţiadateľa;   

II.  neodporúča MsZ 
schváliť predaj  nehnuteľnosti - pozemku  v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/152, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m², (vytvorený Geometrickým plánom č. 
91/2013 z parcely č. 6652/123) pod vonkajším parkovacím státím č. P15 vo vlastníctve 
ţiadateľa, pre MUDr. Lenku Majzlánovú, trvalý pobyt Ulica M. Rázusa 884/42, Prievidza.  
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číslo: 535/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť MUDr. Ľudovíta Perkácza, trvalý pobyt Gazdovská ulica 1326/5, Prievidza, 
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/125, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou  293 m2 v podiele 8268/83291, na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemku pod bytovým domom súpisné č. 1326  na Gazdovskej ulici v Prievidzi; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť predaj pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/125, zastavané plochy a 
nádvoria  s výmerou 293 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov v spoluvlastníckom podiele pre MUDr. Ľudovíta Perkácza, trvalý 
pobyt Gazdovská ulica 1326/5, Prievidza, vlastníka bytu v bytovom dome na Gazdovskej 
ulici v Prievidzi súpisné č. 1326, postaveného na parcele č. 6652/125 v k. ú. Prievidza: 
v podiele 8268/83291 (byt č. 9) za cenu 4,98 €/m2, t. j. za cenu 144,84 €, na účel 
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým domom. 
 

číslo: 536/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť MUDr. Ľudovíta Perkácza, trvalý pobyt Gazdovská ulica 1326/5, Prievidza, 
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/146, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou  11 m2, (vytvorený Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely 6652/123) pod 
vonkajším parkovacím státím č. P09 na Gazdovskej ulici v Prievidzi vo vlastníctve 
ţiadateľa, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť predaj pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/146, zastavané plochy a 
nádvoria  s výmerou  11 m2, (vytvorený Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely 
6652/123) pod vonkajším parkovacím státím č. P09 na Gazdovskej ulici v Prievidzi vo 
vlastníctve ţiadateľa, pre MUDr. Ľudovíta Perkácza, trvalý pobyt Gazdovská ulica 
1326/5, Prievidza. 
 

číslo: 537/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Márie Bernátovej, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou 582,  o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2565, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery pribliţne 14,40 m², na účel osadenia nových zadných vchodových dverí, 
zhotovenia odkladacej časti, bezbariérového WC a novej omietky zadnej časti 
prevádzky; 
b) informáciu o vykonanom štátnom stavebnom dohľade, pri ktorom sa zistilo, ţe Mária 
Bernátová postavila stavbu bez povolenia a v konaní o dodatočnom povolení bude 
musieť preukázať okrem iného aj právo k pozemku, na ktorom sa stavba nachádza;  

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Prievidza, 
parcela č.2565/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 15 m² podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Máriu Bernátovú, trvalý pobyt 
Opatovce nad Nitrou 582, za cenu 250,00 €/m²,  s podmienkou zarovnania pozemku so 
stavbou, 
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b)  spôsob predaja nehnuteľnosti – pozemku uvedeného v bode a) podľa § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve ţiadateľa. 
 

číslo: 538/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 
č. 20, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1313, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 150 m²,  na účel zriadenia trávnatej plochy s 
výsadbou okrasných drevín, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer   mesta  Prievidza  predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. 
Prievidza, parcela   registra  C  KN   č. 1313,   zastavané   plochy  a  nádvoria  v  
rozsahu     výmery  150 m² podľa  skutočného   zamerania   geometrickým  plánom,   na 
ktorú  list  vlastníctva nie je zaloţený (na liste vlastníctva č. 10652 ako parcela registra 
„E“ č. 2323/1, ostatné plochy s výmerou 11 156 m2) pre spol. BEVEX – BANSKÝ 
VÝSKUM, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta č. 20, na účel zriadenia trávnatej 
plochy s výsadbou okrasných drevín.   
 

číslo: 539/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Prievidza, zastupujúcej investora Jána 
Kuchárika, Nábreţie sv. Cyrila 380/45, Prievidza  
1.  o zriadenie bezplatného vecného bremena s  právom prechodu pešo  a  
2. o vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním časti chodníka pre peších na 
vlastné náklady  podľa poţiadavky dopravného inšpektorátu a to na časti pozemku v k.ú. 
Prievidza EKN parc.č. 769/1 ostatné plochy s výmerou 9574 m2 vo vlastníctve mesta 
Prievidza v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom asi 130 m2,   

II.     odporúča MsZ   
schváliť 
1.  zriadenie bezplatného vecného bremena s  právom prechodu pešo,  
2. vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním časti chodníka pre peších na vlastné 
náklady  podľa poţiadavky stavebného úradu a to na časti pozemku v k.ú. Prievidza 
EKN parc.č. 769/1 ostatné plochy s výmerou 9574 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza v 
rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom asi 130 m2 podľa platného stavebného 
povolenia.  

 
číslo: 540/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh mesta na predaj siedmich podkrovných bytov v bytovom dome, súpisné č. 343 
nachádzajúcom sa na pozemkoch parcela č. 1902/1 a parcela č. 1902/2 na Ulici M. 
Hodţu v Prievidzi; 
b) informáciu o vypracovaných Znaleckých posudkoch č. 063/2013 a  064/2013, ktoré 
ohodnotili dvojizbový byt na sumu 18 037,13 € a trojizbový byt na sumu 21 512,52 €,      

II.  odporúča MsZ 
 schváliť zámer mesta predať nehnuteľnosti – sedem podkrovných bytov v bytovom 

dome, súpisné č. 343 nachádzajúcom sa na pozemkoch parcela č. 1902/1 a parcela č. 
1902/2 na Ulici M. Hodţu v Prievidzi ich nájomcom, spôsobom ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
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v znení neskorších predpisov odôvodnený tým, ţe budúci kupujúci prevádzané byty 
uţívajú dlhú dobu na základe nájomných zmlúv, za cenu podľa znaleckých posudkov 
zníţenú o tridsať percent, t.j. dvojizbový byt za cenu 12 626 € a trojizbový byt za cenu 
15 059 €. 

 
číslo: 541/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na predaj bytu č. 22 vo vchode č. 1 v bytovom dome, súpisné č. 343 
nachádzajúcom sa na pozemkoch parcela č. 1902/1 a 1902/2 na Ulici M. Hodţu 
v Prievidzi;   

II.  odporúča MsZ  
schváliť zámer mesta predať nehnuteľnosť – byt č. 22 vo vchode č. 1 v bytovom dome, 
súpisné č. 343 nachádzajúcom sa na pozemkoch parcela č. 1902/1 a 1902/2 na Ulici M. 
Hodţu v Prievidzi formou obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: 
a) účel vyuţitia  nehnuteľnosti – bývanie  
b) kúpna cena –  minimálne 18 037 € (podľa ZP č. 063/2013) 
c) zaplatenie kúpnej ceny – do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo neprijať ţiaden doručený 
návrh.  

 
číslo: 542/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Milana Pavle, Ul. J.Okála č.10/3, Prievidza o zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie inţinierskych sietí – elektrickej NN 
prípojky k záhradnej chatke vo vlastníctve ţiadateľa a to na časti pozemku v k.ú. 
Prievidza CKN parc.č. 387/1 ostatné plochy s výmerou 14909 m2 vo vlastníctve mesta 
Prievidza;   

II.     odporúča MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie 
inţinierskych sietí – elektrickej NN prípojky k záhradnej chatke vo vlastníctve ţiadateľa a 
to na časti pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 387/1 ostatné plochy s výmerou 14909 
m2 vo vlastníctve mesta Prievidza  v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom 
v prospech vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 371/67 záhrady s výmerou 
181 m2 s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na neobmedzený čas za odplatu podľa 
Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok 
rozlohy pozemku v m2 zaťaţeného vecným bremenom  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny 
za predaj zaťaţeného pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov 
pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 
300,00 €, t.j. cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 20,00 €/m2 
a s podmienkou, ţe investor sa písomne zaviaţe, ţe po dobu 60 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí, bude priebeţne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky, chodníka alebo spevnených plôch, alebo poklesom 
výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  
a tieţ uhradí pokutu vo výške 150,00 € za kaţdý deň omeškania. 
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číslo: 543/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Prievidza, zastupujúcej investora Ing. Igora 
Cesneka INGSTAV, Podjazdová I.2765/6 Prievidza, o zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie inţinierskych sietí – vodovodnej, 
kanalizačnej, elektrickej a plynovej prípojky a tieţ strpieť vstup a vstupný chodník do 
budúceho objektu bytového domu a vjazd na parkovisko a povoliť ich vybudovanie po 
časti pozemku v  k.ú. Prievidza CKN parc.č. 791/4 zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 2298 m2 a CKN parc.č. 792 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1650 m2  
vo vlastníctve mesta Prievidza,   

II.     odporúča MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie 
inţinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a plynovej prípojky a tieţ 
strpieť vstup a vstupný chodník do budúceho objektu bytového domu a vjazd na 
parkovisko a povoliť ich vybudovanie po časti pozemku v  k.ú. Prievidza CKN parc.č. 
791/4 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2298 m2 a CKN parc.č. 792 zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 1650 m2  vo vlastníctve mesta Prievidza  v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka budúceho objektu bytového 
domu a parkoviska na pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 791/2 zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 449 m2 a pozemku CKN parc.č. 791/7 zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 645 m2 s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na neobmedzený čas 
za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí ako 
násobok  rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺţky trasy vedenia  inţinierskych  sietí  
vrátene ochranného  pásma a ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaţeného 
pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €, t.j. 
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2 s tým, ţe trasa sietí bude 
vedená okrajom mestského pozemku a s podmienkou, ţe investor sa písomne zaviaţe, 
ţe po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych 
sietí, bude priebeţne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú 
z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tieţ uhradí pokutu vo výške 150 € za kaţdý deň omeškania. 

 
číslo: 544/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Prievidza, zastupujúcej desiatich vlastníkov 
objektov  v areáli bývalého druţstva na Ukrniskách, ktorí sú investormi stavby „Areál 
Ukrniská – rekonštrukcia verejného vodovodu“, o zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie inţinierskych sietí – verejného 
vodovodu na pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 542/1 zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 8788 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu 10 m2 podľa zamerania 
geometrickým plánom číslo 320/2012 vyhotoveným dňa 8.4.2013 spoločnosťou 
Geosluţba Prievidza, s.r.o., a s povinnosťou strpieť v nevyhnutnej miere vstup na 
zaťaţený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác 
spojených s údrţbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv 
a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu v prospech Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., Banská Bystrica;      

II.   odporúča  MsZ  
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schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie 
inţinierskych sietí – verejného vodovodu z dôvodu realizácie stavby „Areál Ukrniská – 
rekonštrukcia verejného vodovodu“  na pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 542/1 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8788 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza 
v rozsahu 10 m2 podľa zamerania geometrickým plánom číslo 320/2012 vyhotoveným 
dňa 8.4.2013 spoločnosťou Geosluţba Prievidza, s.r.o. a s povinnosťou strpieť 
v nevyhnutnej miere vstup na zaťaţený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za 
účelom výkonu prác spojených s údrţbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, 
vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu v prospech 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica,  pričom vecné bremeno 
sa zriadi na neobmedzenú dobu za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku 
mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺţky 
trasy vedenia  inţinierskych  sietí  a  šírky  ochranného  pásma po  oboch  stranách  a  
ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej 
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú 
prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 € ;  keď cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je  40,00 €/m2, odplata za zriadenie vecného bremena je 300,00 €; 
podmienkou je, ţe Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica sa 
písomne zaviaţe, ţe po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na 
umiestnenie inţinierskych sietí, bude priebeţne a bez meškania zabezpečovať 
odstraňovanie závad, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných 
vrstiev vozovky alebo chodníka, alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať 
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto závad,  a tieţ uhradí pokutu vo výške 
150,00 € za kaţdý deň omeškania. 

 
číslo: 545/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Mariána Bielika, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Š. Králika 28/3, o kúpu, prípadne 
nájom nehnuteľnosti – časť pozemku parcela č. 910, k.ú. Prievidza, vo výmere 4m², na 
účel úpravy vzťahu k pozemku pod drobnou stavbou; 

II.  odporúča primátorke mesta 
 schváliť  

a) zámer  mesta  Prievidza  prenajať nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza – časť pozemku 
parcela č. 910, k.ú. Prievidza, vo výmere 4m², na účel úpravy vzťahu k pozemku pod 
drobnou stavbou pre Mariána Bielika, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Š. Králika 28/3, 
b) spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov keďţe predmet nájmu je zastavaný stavbou v uţívaní 
ţiadateľa, ktorá slúţi ako sklad pre bicykle; 
c) za podmienok: nájomného vo výške 5,00 €/m²/rok a uzatvorenia nájmu na dobu 
neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

 
číslo: 546/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti LUDO, spol. s r.o., so sídlom v Povaţskej Bystrici, Tatranská 295,  
o kúpu časti nehnuteľnosti – časť pozemku parcela č. 4870/1, k.ú. Prievidza, vo výmere 
pribliţne 200m², na účel vybudovania 16 parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti 
stavby vo vlastníctve ţiadateľa,  
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II.   neodporúča  MsZ 
schváliť  zámer  mesta  Prievidza   predať   nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza – časť 
pozemku parcela č. 4870/1 vo výmere podľa skutočného zamerania GP  (pribliţne  200 
m²), na účel vybudovania 16 parkovacích miest pre LUDO, spol. s r.o., so sídlom v 
Povaţskej Bystrici, Tatranská 295. 

 
číslo: 547/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti APF Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Špitálska 10, 
o kúpu  časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5403, zastavané plochy a nádvoria v 
rozsahu výmery 1400 m², na účel vybudovania rozšírenia IBV na Ulici I. Vysočana 
o rodinné domy, ktoré by architektonicky zapadali do okolitej výstavby, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Prievidza, 
parcela č. 5403, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 1400 m², pre spoločnosť 
APF Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Špitálska 10.  

 
číslo: 548/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť spol. CIBAMED, s.r.o., so sídlom GALTERRA, spol. s.r.o., Lazany 255,   
o kúpu nehnuteľnosti – zdravotného strediska, na Ulici M. Gorkého 1 v Prievidzi, za 
symbolickú cenu s tým, ţe ţiadateľ v priebehu piatich rokov zrealizuje investičné práce v 
hodnote okolo 400 000 € aţ 500 000 €,  
b) informáciu o Znaleckom posudku č. 166/2013, vypracovanom znalcom Ing. 
Jurkovičom, ktorý ohodnotil stavbu zdravotného strediska súpisné č. 316 na Ulici M. 
Gorkého 1 aj s pozemkom parcela č. 5343 s výmerou 1147 m² na sumu 301 000 €, a to 
na základe objednávky spol. CIBAMED, s.r.o., so sídlom GALTERRA, spol. s .r.o., 
Lazany 255,     

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta predať nehnuteľnosť – stavbu zdravotného strediska súpisné č. 
316 na Ulici M. Gorkého 1 v Prievidzi, za symbolickú cenu, pre spol. CIBAMED, s.r.o., so 
sídlom GALTERRA, spol. s .r.o., Lazany 255. 

 
číslo: 549/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsR č. 347/13 zo dňa 23.07.2013 na základe 
vypracovaného Geometrického plánu č. 255/2013 (spol. Geosluţba Prievidza, s.r.o.), 
ktorým boli vytvorené tri pozemky, parcela č. 5400/151, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 4 m², parcela č. 5400/152, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m² a 
parcela č. 5400/153, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m² na základe 
objednávky Blaţeny Csovariovej, trvalý pobyt Hrabová ulica 12/5, Prievidza, ktorá 
poţiadala o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/42, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 12 m², na účel vytvorenia okapového chodníka 
(na novovytvorených pozemkoch sa nachádza stavba betónového múru prechádzajúca 
do stavby garáţe), 

II.  mení  
uznesenie MsR č. 347/13 zo dňa 23.07.2013 takto: 
 v časti I. sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie:  
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„b)informáciu o Geometrickom pláne č. 255/2013 vypracovanom spol. Geosluţba 
Prievidza, s.r.o., ktorým boli vytvorené tri pozemky, parcela č. 5400/151, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 4 m², parcela č. 5400/152, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 5 m² a parcela č. 5400/153, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m²“ 
v časť II. sa vypúšťa celý pôvodný text a nahrádza sa novým:  

a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela 
č. 5400/151, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m², parcela č. 5400/152, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m² a parcela č. 5400/153, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 12 m², vytvorené GP č. 255/2013 z parciel 5400/41 
a 5400/42, pre Blaţenu Csovariovú, trvalý pobyt Hrabová ulica 12/5, Prievidza, 
za cenu 100,00 €/m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 
zastavaných stavbou vo vlastníctve ţiadateľa; 

b) spôsob predaja nehnuteľností – pozemkov uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 
8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve ţiadateľa“.  

 
číslo: 550/13 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na prenechanie majetku mesta, pozemkov, stavieb a hnuteľného  majetku 
v areáloch cintorínov v k.ú. Prievidza, k.ú. Veľká Lehôtka,  k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. 
Hradec, k.ú. Necpaly do nájmu spoločnosti UNIPA, spol. s.r.o., Prievidza (od 01.01. 
2014 zmena obchodného mena na Technické sluţby mesta Prievidza, s.r.o., v skratke 
TSMPD s.r.o.) na účel zabezpečovania sluţieb v oblasti pohrebníctva a ostatných 
činností s tým spojených; 

II. odporúča primátorke mesta 
v zmysle internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu spoločnosti UNIPA, spol. s.r.o., Prievidza (od 
01.01. 2014 spoločnosti Technické sluţby mesta Prievidza s.r.o., v skratke TSMPD 
s.r.o.) majetok mesta  Prievidza nehnuteľnosti: 
 
Cintorín Prievidza, Mariánska ulica:  

- pozemky v areáli cintorína 
parcela č. 3093/1 – ostatná plocha s výmerou 34 509 m2 

parcela č. 3473/4 – ostatná plocha s výmerou 829 m2 
parcela č. 3478/6 – ostatná plocha s výmerou 27 m2 
parcela č. 7080/11- trvalý trávnatý porast s výmerou 33 m2 
parcela č. 3093/3 – ostatná plocha s výmerou 135 m2 
parcela č. 3473/1 – ostatná plocha s výmerou 25 m2 
parcela č. 3473/11 – ostatná plocha s výmerou 92 m2 
parcela č. 3473/12 – ostatná plocha s výmerou 110 m2 
parcela č. 3473/13 – ostatná plocha s výmerou 392 m2 
parcela č. 3473/14 – ostatná plocha s výmerou 332 m2 
parcela č. 7080/8 – trvalý trávnatý porast s výmerou 12 367 m2 
parcela č. 7080/20 – trvalý trávnatý porast s výmerou 12 m2 
parcela č. 7080/21 – trvalý trávnatý porast s výmerou 50 m2 
parcela č. 7080/22 – trvalý trávnatý porast s výmerou 334 m2 
parcela č. 3093/4 – ostatná plocha s výmerou 42 m2 
parcela č. 3093/5 – ostatná plocha s výmerou 331 m2 
parcela č. 3093/2 – ostatná plocha s výmerou 15 873 m2 
parcela č. 3093/3 – ostatná plocha s výmerou 135 m2 
parcela č. 3090 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3 593 m2 
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parcela č. 3103/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 165 m2 
parcela č. 3102/11 – záhrada s výmerou 818 m2 
parcela č. 3103/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 m2 
parcela č. 3102/10 – záhrada s výmerou 604 m2 
parcela č. 3102/1 – záhrada s výmerou 23 m2 
parcela č. 3102/5 – záhrada s výmerou 82 m2   
- stavby v areáli cintorína Prievidza 
dom smútku – súp. č. 570 na parcele č. 3090 
rodinný dom pri cintoríne – súp. č. 603 na parcele č. 3103/1, 3103/2 
rozptylová lúka v urnovom háji 
sektor H 
oplotenie cintorína 
- hnuteľný majetok 
umelecké dielo „TRÁVY ŢIVOTA“ v urnovom háji 
malotraktor TV 420 
vlečka k malotraktoru 
elektrické búracie kladivo 
katafalk 3 
brána vchodová 2 
reproduktor stojanový 4 
reproduktor ARS-840 2 
reprodukčná skriňa 6 
akumulačné kachle  
 
Cintorín Veľká Lehôtka  
- pozemky v areáli cintorína 
parcela č. 83 – ostatná plocha s výmerou 5 699 m2 
parcela č. 82 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 22 m2 
stavby v areáli cintorína  
dom rozlúčky – súp. č. 50604 na parcele č. 83 
sklad - stavba bez súp. č. na parcele č. 82  
cesta a oplotenie 
- hnuteľný majetok 
akumulačné kachle  
 
Cintorín Malá Lehôtka  

- pozemky v areáli cintorína 
parcela č. 4/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 33 m2 
parcela č. 4/3 – trvalý trávnatý porast s výmerou 40 m2 
parcela č. 4/4 – trvalý trávnatý porast s výmerou 35 m2 
parcela č. 4/7 – trvalý trávnatý porast s výmerou 2 m2 
parcela č. 325 – ostatná plocha s výmerou 2023 m2 

- stavby v areáli cintorína  
dom rozlúčky bez súp. č. na parcele č. 4/2, 4/3, 4/4, 4/7 
 
Cintorín Hradec  
–  pozemky v areáli 
parcele č. 303/2 – ostatná plocha s výmerou 2 119 m2 
parcele č. 303/3 – ostatná plocha s výmerou 442 m2 
parcele č. 303/4 – ostatná plocha s výmerou 425 m2 
parcele č. 303/5 – ostatná plocha s výmerou 100 m2 
parcele č. 303/7 – ostatná plocha s výmerou 79 m2 
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parcele č. 303/8 – ostatná plocha s výmerou 142 m2 
parcele č. 303/9 – ostatná plocha s výmerou 51 m2 
parcele č. 303/10 – ostatná plocha s výmerou 109 m2 
parcele č. 303/11 – ostatná plocha s výmerou 104 m2 
parcele č. 303/12 -  ostatná plocha s výmerou 18 m2 
parcele č. 303/12 – ostatná plocha s výmerou 41 n2 

parcele č. 303/14 – ostatná plocha s výmerou 56 m2 
parcele č. 303/15 – ostatná plocha s výmerou 57 m2 
parcele č. 303/16 – ostatná plocha s výmerou 62 m2 
parcele č. 303/17 – ostatná plocha s výmerou 77 m2 
parcele č. 303/19 – ostatná plocha s výmerou 61 m2 
parcele č. 303/20 – ostatná plocha s výmerou 4 m2 
parcele č. 303/21 – ostatná plocha s výmerou 1 m2 
parcele č. 303/22 – ostatná plocha s výmerou 75 m2 
parcele č. 303/23 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 73 m2 
parcele č. 303/24 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 17 m2 
parcele č. 303/25 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 9 m2 
parcele č. 303/27 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 15 m2 
parcele č. 303/28 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 15 m2 
parcele č. 303/18 – ostatná plocha s výmerou 160 m2 
parcele č. 303/26 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 1 m2 
parcele č. 303/6 – ostatná plocha s výmerou 82 m2 
parcele č. 778/3 – orná pôda s výmerou 95 m2 
- stavby v areáli cintorína Hradec 
dom rozlúčky – bez súp. č. na parcelách .č. 303/23, 303/24, 303/25, 303/26 
sklad - stavba bez súp. č. na parcele č. 303/27 
Cintorín Necpaly 
 – pozemky v areáli 
parcela č. 6477/1 – ostatná plocha s výmerou 3 674 m2 
na účel zabezpečenia sluţieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností spojených 
s prevádzkou a údrţbou mestských cintorínov 
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, 
ţe v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení, medzi základné 
úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. f) citovaného zákona 
a tieţ v súlade s bodom 4.2.3. písm.h) Internej smernice mesta IS-65, patrí aj 
prevádzkovanie a údrţba mestských cintorínov     
- a to za podmienok: nájomné vo výške 1,00 €/rok na dobu neurčitú so 6-mesačnou 
výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zámere mesta prenechať 
do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa; 

II. odporúča MsZ 

schváliť pre spoločnosť UNIPA, spol. s.r.o.,  Prievidza  (od 01.01. 2014 spoločnosti 
Technické sluţby mesta Prievidza, s.r.o, v skratke TSMPD s.r.o. ) nájom majetku mesta  
pozemkov, stavieb  hnuteľného majetku:  
Cintorín Prievidza, Mariánska ulica:  

- pozemky v areáli cintorína 
parcela č. 3093/1 – ostatná plocha s výmerou 34 509 m2 

parcela č. 3473/4 – ostatná plocha s výmerou 829 m2 
parcela č. 3478/6 – ostatná plocha s výmerou 27 m2 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

19 

 

parcela č. 7080/11- trvalý trávnatý porast s výmerou 33 m2 
parcela č. 3093/3 – ostatná plocha s výmerou 135 m2 
parcela č. 3473/1 – ostatná plocha s výmerou 25 m2 
parcela č. 3473/11 – ostatná plocha s výmerou 92 m2 
parcela č. 3473/12 – ostatná plocha s výmerou 110 m2 
parcela č. 3473/13 – ostatná plocha s výmerou 392 m2 
parcela č. 3473/14 – ostatná plocha s výmerou 332 m2 
parcela č. 7080/8 – trvalý trávnatý porast s výmerou 12 367 m2 
parcela č. 7080/20 – trvalý trávnatý porast s výmerou 12 m2 
parcela č. 7080/21 – trvalý trávnatý porast s výmerou 50 m2 
parcela č. 7080/22 – trvalý trávnatý porast s výmerou 334 m2 
parcela č. 3093/4 – ostatná plocha s výmerou 42 m2 
parcela č. 3093/5 – ostatná plocha s výmerou 331 m2 
parcela č. 3093/2 – ostatná plocha s výmerou 15 873 m2 
parcela č. 3093/3 – ostatná plocha s výmerou 135 m2 
parcela č. 3090 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3 593 m2 
parcela č. 3103/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 165 m2 
parcela č. 3102/11 – záhrada s výmerou 818 m2 
parcela č. 3103/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 m2 
parcela č. 3102/10 – záhrada s výmerou 604 m2 
parcela č. 3102/1 – záhrada s výmerou 23 m2 
parcela č. 3102/5 – záhrada s výmerou 82 m2   
- stavby v areáli cintorína Prievidza 
dom smútku – súp. č. 570 na parcele č. 3090 
rodinný dom pri cintoríne – súp. č. 603 na parcele č. 3103/1, 3103/2 
rozptylová lúka v urnovom háji 
sektor H 
oplotenie cintorína 
- hnuteľný majetok 
umelecké dielo „TRÁVY ŢIVOTA“ v urnovom háji 
malotraktor TV 420 
vlečka k malotraktoru 
elektrické búracie kladivo 
katafalk 3 
brána vchodová 2 
reproduktor stojanový 4 
reproduktor ARS-840 2 
reprodukčná skriňa 6 
akumulačné kachle  
 
Cintorín Veľká Lehôtka  

- pozemky v areáli cintorína 
parcela č. 83 – ostatná plocha s výmerou 5 699 m2 
parcela č. 82 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 22 m2 
stavby v areáli cintorína  
dom rozlúčky – súp. č. 50604 na parcele č. 83 
sklad - stavba bez súp. č. na parcele č. 82  
cesta a oplotenie 
- hnuteľný majetok 
akumulačné kachle  
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Cintorín Malá Lehôtka  
- pozemky v areáli cintorína 
parcela č. 4/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 33 m2 
parcela č. 4/3 – trvalý trávnatý porast s výmerou 40 m2 
parcela č. 4/4 – trvalý trávnatý porast s výmerou 35 m2 
parcela č. 4/7 – trvalý trávnatý porast s výmerou 2 m2 
parcela č. 325 – ostatná plocha s výmerou 2023 m2 

- stavby v areáli cintorína  
dom rozlúčky bez súp. č. na parcele č. 4/2, 4/3, 4/4, 4/7 
 
Cintorín Hradec  
–  pozemky v areáli 
parcele č. 303/2 – ostatná plocha s výmerou 2 119 m2 
parcele č. 303/3 – ostatná plocha s výmerou 442 m2 
parcele č. 303/4 – ostatná plocha s výmerou 425 m2 
parcele č. 303/5 – ostatná plocha s výmerou 100 m2 
parcele č. 303/7 – ostatná plocha s výmerou 79 m2 
parcele č. 303/8 – ostatná plocha s výmerou 142 m2 
parcele č. 303/9 – ostatná plocha s výmerou 51 m2 
parcele č. 303/10 – ostatná plocha s výmerou 109 m2 
parcele č. 303/11 – ostatná plocha s výmerou 104 m2 
parcele č. 303/12 -  ostatná plocha s výmerou 18 m2 
parcele č. 303/12 – ostatná plocha s výmerou 41 n2 

parcele č. 303/14 – ostatná plocha s výmerou 56 m2 
parcele č. 303/15 – ostatná plocha s výmerou 57 m2 
parcele č. 303/16 – ostatná plocha s výmerou 62 m2 
parcele č. 303/17 – ostatná plocha s výmerou 77 m2 
parcele č. 303/19 – ostatná plocha s výmerou 61 m2 
parcele č. 303/20 – ostatná plocha s výmerou 4 m2 
parcele č. 303/21 – ostatná plocha s výmerou 1 m2 
parcele č. 303/22 – ostatná plocha s výmerou 75 m2 
parcele č. 303/23 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 73 m2 
parcele č. 303/24 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 17 m2 
parcele č. 303/25 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 9 m2 
parcele č. 303/27 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 15 m2 
parcele č. 303/28 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 15 m2 
parcele č. 303/18 – ostatná plocha s výmerou 160 m2 
parcele č. 303/26 – zastav. plocha a nádvorie s výmerou 1 m2 
parcele č. 303/6 – ostatná plocha s výmerou 82 m2 
parcele č. 778/3 – orná pôda s výmerou 95 m2 
- stavby v areáli cintorína Hradec 
dom rozlúčky – bez súp. č. na parcelách. č. 303/23, 303/24, 303/25, 303/26 
sklad - stavba bez súp. č. na parcele č. 303/27 
 
Cintorín Necpaly 

 – pozemky v areáli 
parcela č. 6477/1 – ostatná plocha s výmerou 3 674 m2 
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom na 
skutočnosť, ţe v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení, medzi 
základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. f) citovaného 
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zákona a tieţ v súlade s bodom 4.2.3. písm. h) Internej smernice mesta IS-65, patrí aj 
prevádzkovanie a údrţba mestských cintorínov     
- a to za podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok na dobu neurčitú so 6-mesačnou 
výpovednou lehotou.  
 

číslo: 551/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na prenechanie nehnuteľností – časti pozemkov parcela č. 2221/1, 2217/1 
a 2122/1 na Kláštornej ulici v Prievidzi pred OD Vtáčnik, v rozsahu výmery 36 m² 
a parcela č. 2130/7 v rozsahu výmery 24 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pri 
Piaristickom kostole, formou obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: 

a) účel vyuţitia  nehnuteľností  – stanovisko taxi sluţby 
b) nájomné – minimálne vo výške 0,30 €/m²/deň   
c) doba nájmu – neurčitá s 1 mesačnou výpovednou lehotou,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť nájom nehnuteľností – časti pozemkov parcela č. 2221/1, 2217/1 a 2122/1 na 
Kláštornej ulici pred OD Vtáčnik v rozsahu výmery 36 m² a parcela č. 2130/7 v rozsahu 
výmery 24 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pri Piaristickom kostole, formou obchodnej 
verejnej súťaţe s podmienkami: 

a) účel vyuţitia  nehnuteľnosti  – stanovisko taxi sluţby 
b) nájomné – minimálne vo výške 0,30 €/m²/deň   
c) doba nájmu – neurčitá s 1 mesačnou výpovednou lehotou, 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo nevybrať ţiadneho 
uchádzača, 

III.        ukladá právnej kancelárii 
a) vypovedať nájomnú zmluvu č. 29/2012 uzatvorenú s Dušanom Ďurdinom NAJ TAXI, 
na základe ktorej mu boli prenechané do nájmu nehnuteľnosti - časti pozemkov parcela 
č. 2130/7 v rozsahu výmery 24 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pri Piaristickom kostole 
z dôvodu, ţe neuhrádza nájomné v zmysle uzatvorenej zmluvy riadne a včas,  
b) do času ukončenia obchodnej verejnej súťaţe ponúknuť časti pozemkov z parcely 
2221/1, 2217/1 a 2122/1 na Kláštornej ulici pred OD Vtáčnik v rozsahu výmery 36 m², na 
účel stanoviska taxisluţby taxikárom – dve miesta Marekovi Ergagovi a jedno miesto 
Milanovi Vardţíkovi  (t. j. druhý a tretí uchádzač v rámci pôvodnej OVS) a spoplatniť ich 
ako záber verejného priestranstva. 

 
číslo: 552/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta  na prenechanie majetku mesta, nehnuteľností časti areálu na Garáţovej 
ulici č. 1 v Prievidzi podľa prílohy a legendy obchodnej spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. 
Prievidza (od 01.01.2014 Technické sluţby mesta Prievidza s.r.o., v skratke TSMPD 
s.r.o.) IČO: 31 579 183 na účel zabezpečovania verejnoprospešných sluţieb,  

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle bodu 4.1.2 Internej smernice mesta Prievidza č. 65 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti – pozemky a stavby časti areálu na Garáţovej ulici č. 1 v Prievidzi 

podľa priloţenej snímky s legendou na účel zabezpečovania sluţieb v oblasti 
starostlivosti o verejnú zeleň a verejné osvetlenie  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom na 
skutočnosť, ţe v zmysle  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
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neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj  
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov, ktorými podľa 
§ 4 ods. 3 písm. g)  zákona o obecnom zriadení je aj údrţba a správa verejnej 
zelene a verejného osvetlenia     

- a to za podmienok: nájomné vo výške 1 €/rok, nájom na dobu neurčitú s dojednaním  
6-mesačnej výpovednej lehoty, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zámere 
mesta prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
pre spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza (od 01.01.2014 Technické sluţby mesta 
Prievidza s.r.o., v skratke TSMPD s.r.o.) IČO: 31 579 183,  

III.  odporúča MsZ 
 schváliť pre spoločnosť UNIPA, spol. s r.o., Prievidza (od 01.01.2014 Technické sluţby 

mesta Prievidza s.r.o., v skratke TSMPD s.r.o.) IČO: 31 579 183 nájom majetku mesta 
Prievidza: 
- nehnuteľnosti – pozemky a stavby časti areálu na Garáţovej ulici č. 1 v Prievidzi 

podľa priloţenej snímky s legendou na účel zabezpečovania sluţieb v oblasti 
starostlivosti o verejnú zeleň a verejné osvetlenie  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom na 
skutočnosť, ţe v zmysle  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj  
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov, ktorými podľa 
§ 4 ods. 3 písm. f) a g)  zákona o obecnom zriadení je aj údrţba a správa verejnú 
zeleň a verejné osvetlenie  

- za podmienok: nájomné vo výške 1 €/rok, nájom na dobu neurčitú s dojednaním 6-
mesačnej výpovednej lehoty. 

 
číslo: 553/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť obchodnej spoločnosti SMMP, s.r.o., Prievidza, IČO: 36 349 429 zo dňa 
08.11.2013 o prenechanie majetku mesta, nehnuteľností časti areálu na Garáţovej ulici 
č. 1 v Prievidzi podľa prílohy a legendy na účel zabezpečovania verejnoprospešných 
sluţieb podľa svojho predmetu činnosti a v súlade s uzatvorenými zmluvami  

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle bodu 4.1.2 Internej smernice mesta Prievidza č. 65 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti – pozemky a stavby časti areálu na Garáţovej ulici č. 1 v Prievidzi 

podľa priloţenej snímky s legendou na účel zabezpečovania sluţieb v oblasti 
starostlivosti o miestne komunikácie a verejné priestranstvá v súlade so svojim 
predmetom činnosti a obsahom komisionárskych zmlúv           

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom na 
skutočnosť, ţe v zmysle  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj  
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov, ktorými podľa 
§ 4 ods. 3 písm. f) a g)  zákona o obecnom zriadení je aj údrţba a správa miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev    

- a to za podmienok: nájomné vo výške 1 €/rok, nájom na dobu neurčitú s dojednaním  
6-mesačnej výpovednej lehoty, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zámere 
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mesta prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
pre spoločnosť SMMP, s.r.o. Prievidza, IČO: 36 349 429    

III.  odporúča MsZ 
 schváliť pre spoločnosť SMMP, s.r.o. Prievidza, IČO: 36 349 429 nájom majetku mesta 

Prievidza: 
- nehnuteľnosti – pozemky a stavby časti areálu na Garáţovej ulici č. 1 v Prievidzi 

podľa priloţenej snímky s legendou na účel zabezpečovania sluţieb v oblasti 
starostlivosti o miestne komunikácie a verejné priestranstvá v súlade so svojim 
predmetom činnosti a obsahom komisionárskych zmlúv            

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom na 
skutočnosť, ţe v zmysle  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj  
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov, ktorými podľa 
§ 4 ods. 3 písm. f) a g)  zákona o obecnom zriadení je aj údrţba a správa miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev  

- a to za podmienok: nájomné vo výške 1 €/rok, nájom na dobu neurčitú s dojednaním 
6-mesačnej výpovednej lehoty. 

 

číslo: 554/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., Prievidza o zvýšenie základného imania 
spoločnosti formou nepeňaţného vkladu predstavujúceho nehnuteľnosti: 

- stavba bez súpisného čísla, vedená na Liste vlastníctva č. 1 ako iná budova, 

nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 1207/9 a pozemok parcela č. 

1207/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 308 m², 

- stavba bez súpisného čísla, vedená na Liste vlastníctva č. 1 ako iná budova, 

nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 1207/10 a pozemok parcela č. 

1207/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 264 m², 

- stavba súpisné číslo 13, vedená na Liste vlastníctva č. 1 ako iná budova, 

nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 1207/11 a pozemok parcela č. 

1207/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1103 m², 

- pozemok parcela č. 1207/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15824 

m² 

vo vlastníctve mesta Prievidza do majetku spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., na 
účel zabezpečenia adekvátnych prevádzkových priestorov; 
     

II.   neodporúča MsZ 
schváliť kapitálový vklad nehnuteľností  - stavby bez súpisného čísla, vedenej na Liste 
vlastníctva č. 1 ako iná budova, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 1207/9 a 
pozemok parcela č. 1207/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 308 m², stavby bez 
súpisného čísla, vedenej na Liste vlastníctva č. 1 ako iná budova, nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 1207/10 a pozemok parcela č. 1207/10, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 264 m², stavby súpisné číslo 13, vedenej na Liste vlastníctva č. 1 
ako iná budova, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 1207/11 a pozemok parcela č. 
1207/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1103 m² a pozemku parcela č. 
1207/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15824 m², do majetku spoločnosti 
UNIPA spol. s r.o., na účel zabezpečenia adekvátnych prevádzkových priestorov. 

 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

24 

 

číslo: 555/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť spoločnosti STAJOZ, s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Obrancov 
mieru 544/35, o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela č. 2122/1, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m² na Námestí slobody v Prievidzi, na účel 
prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením; 

b) informáciu, ţe dňa 11.11.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený 
zámer mesta prenajať nehnuteľnosť – časť pozemku parcela č. 2122/1, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m² na Námestí slobody v Prievidzi, na účel 
prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením spoločnosti STAJOZ, s.r.o., so 
sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Obrancov mieru 544/35, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre spoločnosť STAJOZ, s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Obrancov 
mieru  544/35, nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela č. 2122/1, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 10 m² na Námestí slobody v Prievidzi, na účel 
prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na 
predmete nájmu je umiestnený stánok s rýchlym občerstvením, ktorý bude slúţiť pre 
obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu určitú od 01.12.2013 
do 31.12.2013. 

 

číslo: 556/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 346/11 zo dňa 
29.11.2011 z dôvodu nesúladu pôvodného geometrického plánu so súčasným stavom 
pozemkov po schválení Registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území 
Prievidza (v skratke ROEP) Rozhodnutím číslo ROEP-4/2012 Z 6579/2012 zo dňa 
27.11.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2012, 

II.   odporúča  MsZ  
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 346/11 zo dňa 
29.11.2011 v časti I. a II. z dôvodu nesúladu pôvodného geometrického plánu so 
súčasným stavom pozemkov po schválení Registra obnovenej evidencie pozemkov 
v katastrálnom území Prievidza (v skratke ROEP) Rozhodnutím číslo ROEP-4/2012 
Z 6579/2012 zo dňa 27.11.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2012;  celý 
pôvodný text  uznesenia číslo 346/11 sa vypúšťa a podľa Geometrického plánu číslo 
31728553-01/2012 a podľa ROEP-u sa nahrádza textom:  

 

    Mestské zastupiteľstvo 
     I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Slovenskej republiky – Slovenská správa ciest so sídlom v Bratislave, 
Miletičova 19, IČO 00 33 28  o kúpu pozemkov v k.ú. Prievidza  

 
   CKN parc.č. 8114/152 diel 1 – zastav. plocha s výmerou 12 m

2
, vytvorená z CKN parc.č. 8114/80 

   CKN parc.č. 370/53  diel 2 – zastav. plocha s výmerou 131 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 542/1 

   CKN parc.č. 370/53 diel 3 - zastav. plocha s výmerou 12 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 542/5 
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   CKN parc.č. 370/53 diel 4 – zastav. plocha s výmerou 20 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/17 

   CKN parc.č. 370/53 diel 5 – záhrada s výmerou 1 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/24 

   CKN parc.č. 370/53 diel 9 – orná pôda s výmerou 1 756 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/64 diel 10 – orná pôda s výmerou 4 136 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/63 diel 11– orná pôda  s výmerou 1 992 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/54 diel 12– orná pôda s výmerou 1 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/60  diel 13 – orná pôda 
 
s výmerou 170 m

2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/55 diel 14 – orná pôda s výmerou 2 628 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/56 diel 15 – orná pôda s výmerou 1 738 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc,č. 370/53 diel 16 – zastav. plocha s výmerou 250 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 542/6 

   CKN parc.č. 370/53 diel 17 – zastav. plocha s výmerou 31 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/20 

   CKN parc.č. 370/53 diel 18 – zastav. plocha s výmerou 80 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 542/24  

   CKN parc.č. 8119/32 diel 19 – zastav. plocha s výmerou 194 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 8119/23 

   CKN parc.č. 8119/32 diel 20 – zastav. plocha s výmerou 104 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 8119/24 

   CKN parc.č. 8119/33 diel 21– zastav. plocha s výmerou 1 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 8119/24 

   CKN parc.č. 8119/32 diel 22 – zastav. plocha s výmerou 48 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 8119/28 

   CKN parc.č. 210/113 diel 23 –ostatná. plocha s výmerou 273 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-  

   3226/101 
   CKN parc.č. 210/113 diel 26 – ostatná plocha s výmerou 100 m

2
, vytvorená z EKN parc.č. 11- 

   3226/4 
   CKN parc.č. 189/41 diel 27 – ostatná plocha s výmerou 1 m

2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

   CKN parc.č. 189/42 – diel 28 -  ostatná plocha s výmerou 19 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

   CKN parc.č. 189/42 diel 29  – ostatná plocha s výmerou 58 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

   CKN parc.č. 189/46 diel 30 – ostatná plocha s výmerou 48 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

   CKN parc.č. 189/46 diel 31 – ostatná plocha s výmerou 169 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

   CKN parc.č. 210/112 diel 32 – ostatná plocha s výmerou 105 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 113226/4 

   CKN parc.č. 210/112 diel 33 – ostatná plocha s výmerou 352 m
2
, z EKN parc.č. 11-3226/4 

   CKN parc.č. 189/45 diel 34 – ostatná plocha s výmerou 1 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

   CKN parc.č. 370/62 – diel 38 - záhrada s výmerou 499 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/25 

   CKN parc.č. 370/25 – diel 39 - záhrada s výmerou 727 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/25 

   CKN parc.č. 370/25 diel 40 – záhrada s výmerou 17 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/26 

   CKN parc.č. 370/59 diel 41 – ostatná plocha s výmerou 22 m
2
, vytvorená z EKN parc .č. 11-  

   3226/201 
   CKN parc.č. 370/58 diel 42– ostatná plocha s výmerou 302 m

2
, vytvorená z EKN parc.č. 11- 

   3226/201 
   CKN parc.č. 210/118 diel 56 – ostatná plocha s výmerou 9 m

2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 

   CKN parc.č. 220/112 diel 57 - ostatná plocha s výmerou 368 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 

   CKN parc.č. 210/116 diel 58 – ostatná plocha s výmerou 31 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 

   CKN parc.č. 210/115 diel 59 – ostatná plocha s výmerou 397 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 

   CKN parc.č. 1207/35 diel 141 – ostatná plocha s výmerou 197 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 3218 

   CKN parc.č. 1207/35 diel 142 – ostatná plocha s výmerou 208 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 3219 

   CKN parc.č. 1204/67 diel 154– orná pôda s výmerou 270 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 2640 

   CKN parc.č. 1204/86 – diel 174 orná pôda s výmerou 172 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 2930 

 

b) informáciu, ţe dňa  11.11.2011 bol na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta 
Prievidza zverejnený zámer mesta Prievidza previesť nehnuteľný majetok a uznesením 
Mestského  zastupiteľstva v Prievidzi č. 344/11 zo dňa 29.11.2012 bol schválený spôsob 
prevodu vlastníctva tohto nehnuteľného majetku - pozemkov pre stavbu „Obchvat mesta 

Prievidza I.etapa, 2.stavba – cesta  budúcej I/64“ z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva 
Slovenskej republiky – Slovenská správa ciest Bratislava  podľa ustanovenia  § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, pretoţe medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj 
územia mesta  a potreby jeho obyvateľov, v súlade s čím Slovenská republika – Slovenská 
správa ciest   Bratislava vybuduje na vlastné náklady stavbu:  „Obchvat mesta Prievidza I.etapa, 
2.stavba –   cesta budúcej I/64“, ktorá bude slúţiť všetkým obyvateľom mesta Prievidza 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

26 

 

 
II.  schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Prievidza z vlastníctva mesta Prievidza 
do  vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenská správa ciest Bratislava za účelom 
realizácie stavby:  „Obchvat mesta Prievidza I.etapa, 2.stavba – cesta budúcej I/64“, 
a to: 
  

   CKN parc.č. 8114/152 diel 1 – zastav. plocha s výmerou 12 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 8114/80 

   CKN parc.č. 370/53  diel 2 – zastav. plocha s výmerou 131 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 542/1 

   CKN parc.č. 370/53 diel 3 - zastav. plocha s výmerou 12 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 542/5 

   CKN parc.č. 370/53 diel 4 – zastav. plocha s výmerou 20 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/17 

   CKN parc.č. 370/53 diel 5 – záhrada s výmerou 1 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/24 

   CKN parc.č. 370/53 diel 9 – orná pôda s výmerou 1 756 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/64 diel 10 – orná pôda s výmerou 4 136 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/63 diel 11– orná pôda  s výmerou 1 992 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/54 diel 12– orná pôda s výmerou 1 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/60  diel 13 – orná pôda 
 
s výmerou 170 m

2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/55 diel 14 – orná pôda s výmerou 2 628 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc.č. 370/56 diel 15 – orná pôda s výmerou 1 738 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 

   CKN parc,č. 370/53 diel 16 – zastav. plocha s výmerou 250 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 542/6 

    CKN parc.č. 370/53 diel 17 – zastav. plocha s výmerou 31 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/20 

CKN parc.č. 370/53 diel 18 – zastav. plocha s výmerou 80 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 542/24  

        CKN parc.č. 8119/32 diel 19 – zastav. plocha s výmerou 194 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 8119/23 

        CKN parc.č. 8119/32 diel 20 – zastav. plocha s výmerou 104 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 8119/24 

        CKN parc.č. 8119/33 diel 21– zastav. plocha s výmerou 1 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 8119/24 

        CKN parc.č. 8119/32 diel 22 – zastav. plocha s výmerou 48 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 8119/28 

         CKN parc.č. 210/113 diel 23 –ostatná. plocha s výmerou 273 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-  

         3226/101 
         CKN parc.č. 210/113 diel 26 – ostatná plocha s výmerou 100 m

2
, vytvorená z EKN parc.č. 11- 

         3226/4 
       CKN parc.č. 189/41 diel 27 – ostatná plocha s výmerou 1 m

2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

       CKN parc.č. 189/42 – diel 28 -  ostatná plocha s výmerou 19 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

       CKN parc.č. 189/42 diel 29  – ostatná plocha s výmerou 58 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

       CKN parc.č. 189/46 diel 30 – ostatná plocha s výmerou 48 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

       CKN parc.č. 189/46 diel 31 – ostatná plocha s výmerou 169 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

       CKN parc.č. 210/112 diel 32 – ostatná plocha s výmerou 105 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 113226/4 

       CKN parc.č. 210/112 diel 33 – ostatná plocha s výmerou 352 m
2
, z EKN parc.č. 11-3226/4 

       CKN parc.č. 189/45 diel 34 – ostatná plocha s výmerou 1 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 

       CKN parc.č. 370/62 – diel 38 - záhrada s výmerou 499 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/25 

       CKN parc.č. 370/25 – diel 39 - záhrada s výmerou 727 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/25 

       CKN parc.č. 370/25 diel 40 – záhrada s výmerou 17 m
2
, vytvorená z CKN parc.č. 370/26 

       CKN parc.č. 370/59 diel 41 – ostatná plocha s výmerou 22 m
2
, vytvorená z EKN parc .č. 11-  

      3226/201 
       CKN parc.č. 370/58 diel 42– ostatná plocha s výmerou 302 m

2
, vytvorená z EKN parc.č. 11- 

      3226/201 
      CKN parc.č. 210/118 diel 56 – ostatná plocha s výmerou 9 m

2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 

      CKN parc.č. 220/112 diel 57 - ostatná plocha s výmerou 368 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 

      CKN parc.č. 210/116 diel 58 – ostatná plocha s výmerou 31 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 

      CKN parc.č. 210/115 diel 59 – ostatná plocha s výmerou 397 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 

      CKN parc.č. 1207/35 diel 141 – ostatná plocha s výmerou 197 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 3218 

      CKN parc.č. 1207/35 diel 142 – ostatná plocha s výmerou 208 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 3219 

      CKN parc.č. 1204/67 diel 154– orná pôda s výmerou 270 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 2640 

      CKN parc.č. 1204/86 – diel 174 orná pôda s výmerou 172 m
2
, vytvorená z EKN parc.č. 2930 “. 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 19. 11. 2013 

  od 513 do 556 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

..............................................                ................................................. 
          Helena Dadíková             Ing. Petra Kobetičová  
              overovateľ I.                               overovateľ II. 

     
 
 
 
 
 
 
 
             ....................................................     .................................................... 
                 MVDr. Norbert Turanovič                    JUDr. Katarína Macháčková        
                          prednosta MsÚ                          primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
 


