Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 17. 08. 2020
konanej v zasadacej miestnosti Mestského domu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:
Prítomní:

8. 00 h
13.15 h

JUDr. Katarína Macháčková, MVDr. Norbert Turanovič, Ing. Naďa Prilinská, JUDr.
Róbert Pietrik, Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová
Ing. Branislav Bucák, Katarína Čičmancová,
Kvetoslava Ďurčová, Ing. Ľuboš Jelačič,

Helena Dadíková,

PaedDr.

Ospravedlnení: JUDr. Petra Hajšelová, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Prizvaní:

Ing. Daniela Košíková, Mgr. Dana Horná, Mgr. Beáta Révayová, Ing. Marián
Bielický, Mgr. Alojz Vlčko, Ing. Tomáš Dobrotka, Mgr. Ivan Benca, Mgr. Peter
Krško, Ing. arch. Zuzana Hlinková, Ing. Natália Topáková, Ing. Katarína
Andrejkovičová, Ing. Petra Briatková, Ing. Michal Danko, JUDr. Mária Kasalová,
JUDr. Ján Martiček

Ďalej prítomní: v zmysle prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice z MsR: Ing. Branislav Bucák, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Hlasovanie: 4 poslanci za
Rokovanie otvoril Ing. Ľuboš Jelačič, zástupca primátorky mesta. Privítal všetkých
prítomných a konštatoval, že na začiatku rokovania sú v rokovacej miestnosti prítomní 4 členovia
MsR a teda MsR je rokovania a uznášania schopná.
Ing. Ľuboš Jelačič skonštatoval, že návrh programu poslanci obdržali v pozvánkach.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsR
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2020
Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2020
Návrh KaSS v Prievidzi na vyhlásenie OVS – nájom nebytových priestorov v objekte KaSS
za účelom prevádzkovania kaviarne
7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového
rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. –VI./2020
8. Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020
9. Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie
1-12/2019
10. Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., na úseku verejnej
zelene, miestnych komunikácií a cintorínov
11. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza Michalovi Krajčíkovi in
memoriam
12. Návrh na udelenie mestských ocenení Prievidzský anjel a Cena primátora mesta Prievidza
13. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“
14. Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ v Prievidzi o podaní Oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č.
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357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za
rok 2019
15. Návrh Internej smernice č. 111 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
16. Žiadosť spol. DKP SLOVAKIA, s.r.o., o zmenu ÚPN mesta Prievidza
17. Žiadosť Tanečnej školy Věry Nedeljakovej o odpustenie prevádzkových nákladov a nájmu
v priestoroch CVČ za obdobie 09 -12/2019
18. Žiadosť Tanečnej školy Věry Nedeljakovej o zníženie výšky prevádzkových nákladov
v priestoroch CVČ na obdobie r. 2020, 01 – 08/2021
19. Majetkovoprávne veci
20. Informácia o termínoch rokovania orgánov mesta v II. polroku 2020
21. R ô z n e
22. D i s k u s i a
23. Z á v e r
MsR uznesením č. 215/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila program rokovania MsR.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
Ing. Ľuboš Jelačič konštatoval, že najbližšie MsZ sa uskutoční v pondelok 24.8.2020 o 8.00
hodine na Ul. F. Madvu v Prievidzi.
Spravodajcom MsR bude Helena Dadíková. Do návrhovej komisie odporučil schváliť Katarínu
Čičmancovú – za predsedníčku, Mgr. Vieru Dušičkovú – za členku, Bc. Branislava Gigaca – za
člena. MsR k návrhu nemala výhrady (5 poslancov za)
K bodu 2)
Vyhodnotenie uznesení MsR predložila Ing. Naďa Prilinská, vedúca kancelárie prednostu
MsÚ.
Zo sledovaných uznesení boli navrhnuté na vypustenie uznesenia: rok 2018: 385/I a rok 2020:
74/II. III. IV, 113/II., 114/II.
Uznesenie č. 112/II/2015 o vyčlenení finančných prostriedkov na obnovu a osvetlenie plastiky
erbu mesta Prievidza na vstupe z mesta Bojníc bolo navrhnuté na zrušenie a to z dôvodu, že od
roku 2015 neboli do rozpočtu na tento účel schválené finančné prostriedky.
K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
K vyhodnoteniu uznesenia prijala MsR uznesenie č. 216/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 3)
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020 predložila
Ing. Daniela Košíková, ekonómka ZpS Prievidza.
Návrh je predložený z dôvodu potreby riešenia havarijnej situácie – poruchy elektrického kotla
v stravovacej prevádzke, výpadku vlastných príjmov v dôsledku neobsadených miest v zariadení
v období krízového stavu, zvýšených nákladov na OOPP vo výške 18 926 € spojených
s opatreniami proti šíreniu COVID19.
MsR uznesením č. 217/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť II. zmenu
rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020, určiť v súlade s § 24 ods.1 zákona č.
523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre
Zariadenia pre seniorov Prievidza Záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2020 limit na mzdy,
platy a služobné príjmy 1 852 630 €, výdavky na reprezentačné 165 €.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 4)
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok
2020 predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS v Prievidzi.
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Príspevok mesta bol v prvom polroku čerpaný vo výške 48,80 % zo schváleného rozpočtu v r.
2020. Z dôvodu pandémie došlo k zníženiu príspevku a to vo výške 67 300 €.
Podujatia boli od vyhlásenia krízovej situácie buď zrušené alebo preložené. Vlastné tržby boli
znížené o 36 tis. €.
Mgr. Dana Horná v krátkosti informovala o činnosti strediska v prvom polroku.
MsR uznesením č. 218/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2020.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 5)
Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku
2020 predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS v Prievidzi.
Úprava prevádzkovej dotácie pre KaSS na rok 2020 je nasledovná:
transfer pre KaSS – 28 276 €, nerealizovanie Baníckeho jarmoku (transfer pre KaSS) – 25 000 €,
nerealizovanie Prievidzského rínku (Transfer pre KaSS) – 5 000 €, knižnice (transfer pre KaSS)
– 3 230 €, podpora kultúrnych domov (transfer pre KaSS) – 2394,
navýšenie – oprava vstupných schodov do KD Malá Lehôtka + 5600 €.
Pripomienky komisií MsZ k II. zmene rozpočtu KaSS neboli vznesené.
MsR uznesením č. 219/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť II. zmenu
rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku 2020 vo výške:
Celkové príjmy a výdavky 780 481,00 €, dotácia od zriaďovateľa 615 581,00 €.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 6)
Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS, predložila návrh Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti – prenechať do
nájmu dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského
strediska v Prievidzi - nebytové priestory bez zariadenia (t.j. bez barového pultu, nábytku, stolov,
stoličiek a sedačiek) v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v
Prievidzi, č. súp. II. 325, za účelom prevádzkovania kaviarne s terasou a poskytovaním služieb s
tým spojených.
Súčasný nájomca spol. DUE DONNE, s.r.o., doručil dňa 31. 07. 2020 výpoveď z nájmu.
Podmienky novej OVS sú rovnaké, ako boli schválené v predchádzajúcej súťaži.
MsR uznesením č. 219/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila
MsZ
schváliť
zámer
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi prenechať do nájmu dočasne prebytočný
majetok mesta – nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi nebytové priestory bez zariadenia (t.j. bez barového pultu, nábytku, stolov, stoličiek a sedačiek) v
objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi, č. súp. II.
325, za účelom prevádzkovania kaviarne s terasou a poskytovaním služieb s tým spojených
o celkovej podlahovej ploche 125,75 m2, z toho podlahová plocha prevádzkovej časti kaviarne je
63,15 m2, prípravňa 15,20 m2, terasa vo výmere plochy 25 m2 a ostatné priestory súvisiace s
prevádzkou kaviarne 22,4 m2, objekt nachádzajúci sa na pozemku, parcela registra C KN č. 9,
formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia: prevádzkovanie kaviarne s
terasou a poskytovanie služieb s tým spojených, výška nájomného: najvyššia ponuka v € / m 2 /
rok, bez energií, úhrada energií: mesačne na základe fakturácie – vyúčtovanie podľa skutočnej
spotreby, termín zaplatenia nájomného: najvýhodnejšia ponuka, doba nájmu: neurčitá od 01.
10. 2020, súťaž návrhov: predložiť projekt priestorov kaviarne, ktorý bude znázorňovať modernú
a atraktívnu divadelnú nefajčiarsku kaviareň a zmodernizovanie terasy, záväzok nájomcu do
jedného mesiaca od účinnosti nájomnej zmluvy sprevádzkovať pre verejnosť priestory kaviarne
v zmysle predloženého projektu kaviarne, zabezpečenie starostlivosti o priestor, v ktorom je
umiestnená kaviareň – priestory na prízemí budovy DK so samostatným vchodom a tiež s
vchodom z budovy; priestory pozostávajú z prevádzkovej časti kaviarne, prípravne, terasy a
sociálneho zázemia (priestory nie sú vybavené zabudovanými zariadeniami, nábytkom).
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
Prítomní: 5 poslancov
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Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 7)
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovaciu správu programového
rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. – VI./2020 predložil Ing. Marián Bielický, vedúci
ekonomického odboru.
Rozpočet mesta je k 30. 06. 2020 vyrovnaný, na strane príjmov a výdavkov v rovnakej výške
44 674 825 €. Celkové zdroje mesta sa naplnili voči rozpočtu na 44,9 %, celkové výdavky sa
čerpali vo výške 37,3 %. Celkové hospodárenie mesta je prebytkové vo výške 3 414 508,10 €.
MsR uznesením č. 221/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovaciu správu programového rozpočtu
mesta Prievidza za obdobie I. – VI./2020.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 8)
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 predložil Ing.
Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru.
Po I. zmene rozpočtu mesta boli schválené rozpočtové opatrenia č. 9 -11. Po zapracovaní
rozpočtových opatrení bol rozpočet mesta vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov v sume
44 674 825 €.
V rámci II. zmeny rozpočtu sa celkové zdroje a výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu 419 907
€ a rozpočet bude po schválení II. zmeny vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške
45 094 732 €.
Ing. Marián Bielický informoval o najvýznamnejších položkách - príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu (dividendy PTH, odplata za zriadenie VB, projekt AD Tech, znižuje sa príjem z predaja
pozemkov).

Ing. Marián Bielický informoval o možnosti prijatia bezúročnej návratnej finančnej
výpomoci poskytnutej z Ministerstva financií Slovenskej republiky v roku 2020 do výšky
výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020, do výšky 900 000 €, podľa vládou
schválených podkladov, a v prípade prijatia návratnej finančnej výpomoci, návrh na
zníženie prijatia úveru schváleného v rozpočte mesta v pôvodnej výške 1 620 000 €, na
upravenú sumu úveru vo výške 720 000 €. Ide o bezúročnú pôžičku s odkladom splátok
do r. 2024.
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová konštatovala, že mestu sa podarilo znížiť schodok
bežného rozpočtu. Ing. Marián Bielický informoval o pripomienkach z komisií MsZ.
V rámci komisií bola vznesená len jedna pripomienka a to na komisii FMRRaPA zaradiť
do II. zmeny rozpočtu nákup umývačky riadu pre ZpS (maximálne do výšky 3 500 €).
Finančné oddelenie navrhlo krytie tohto výdavku vo výške 3 500 € z Programu 3Interné služby mesta, Podprogram 8 - Mestský informačný systém, Položka 14 - Dátová
a telekomunikačná sieť.
MsR uznesením č. 222/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila schváliť II. zmenu
rozpočtu na rok 2020 s pripomienkou komisie FMRRaPA.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za

K bodu 9)
Správu spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie
1 – 12/2019 predložil Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti.
Spoločnosť zabezpečovala v roku 2019 na základe zmluvy s mestom Prievidza správu a údržbu
verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, vykonávala činnosti v oblasti športových
zariadení (zimný štadión, futbalový štadión, športový areál pri ZŠ S. Chalupku, krytá plaváreň,
športová hala, mobilná ľadová plocha), zabezpečovala údržbu verejnej zelene a detských
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zariadení, ihrísk, pieskovísk a lavičiek a spravovala miestne komunikácie, cintorín, mestský
rozhlas, digitálnu technickú mapu a CMPZ a parkoviská.
Súčasťou správy bola aj informácia o plnení nájomných zmlúv s mestom Prievidza a návrh na
vysporiadanie (rozdiel vo výške – 190 266,06 €). Komisie MsZ nemali k materiálu pripomienky.
MsR uznesením č. 223/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila zobrať na vedomie Správu
spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie 1 – 12/2019.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 10)
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., na úseku verejnej
zelene, miestnych komunikácií a cintorínov predložil Ing. Tomáš Dobrotka, ved. majetkového
oddelenia.
Komisie MsZ nemali k návrhu pripomienky.
MsR uznesením č. 224/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť rozšírenie
majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD
s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 19, za účelom zariadenia záležitostí na
úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení, a to o:
 Workoutový prvok – mestská časť Hradec , v celkovej obstarávacej cene 4 680,00 €,
 Oplotenie ihriska na Astrovej ul., v celkovej obstarávacej cene 6 871,15 €,
 Oplotenie ihriska na Ul. A. Rudnaya, v celkovej obstarávacej cene 6 281,58 €.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
MsR uznesením č. 225/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť rozšírenie
majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD,
s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 17, za účelom zariadenia záležitostí na
úseku miestnych komunikácií, a to o majetok:
 Spevnené plochy na Krajnej ul., v celkovej obstarávacej cene 4 987,97 €,
 Rekonštrukcia chodníka na Veľkonecpalskej ul., v celkovej obstarávacej cene 39 947,46 €,
 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Svätoplukovej ul., v celkovej obstarávacej cene
30 722,10 €,
 Rekonštrukcia chodníka na Ceste Vl. Clementisa, v celkovej obstarávacej cene 20 064,00
€,
 Zastávka MHD na Mariánskej ul. v celkovej obstarávacej cene 5 095,20 €,
 Rekonštrukcia chodníka na Mariánskej ul., v celkovej obstarávacej cene 7 183,51 €,
 Spevnené plochy na Hrabovej ul., v celkovej obstarávacej cene 7 058,74 €,
 Spevnené betónové a asfaltové plochy na Šumperskej ul., v celkovej obstarávacej cene
12 325,92 €,
 Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova, v celkovej obstarávacej
cene 416 858,07 €.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za

MsR uznesením č. 226/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť nájom
nehnuteľného majetku: areál cintorína v Hradci - pozemok, parcela C KN č. 303/6, ostatná plocha
s výmerou 30,75 m2, v celkovej obstarávacej cene 168,42 €, areál cintorína v Hradci - pozemok,
parcela C KN č. 303/21, ostatná plocha s výmerou 1 m2, v celkovej obstarávacej cene 7,60 € pre
spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva a činností
spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť
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o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 3 písm. f)
citovaného zákona patrí aj správa a údržba obecného cintorína, za podmienok dohodnutých
v nájomnej zmluve zo dňa 30.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, t. j. ročného nájomného
za majetok cintorínov vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 11)
Návrh primátorky mesta na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza podľa § 24
Štatútu mesta Prievidza Michalovi Krajčíkovi in memoriam za významné zásluhy o rozvoj mesta
Prievidza v 20. storočí predložila Helena Dadíková, poslankyňa MsZ. V krátkosti informoval
o živote Michala Krajčíka, o jeho pôsobení v meste Prievidza. Konštatovala, že za jeho
pôsobenie vo funkcii predsedu Mestského národného výboru zaznamenala Prievidza najprudší
rast bolo vybudovaných najviac bytov, vybudovaný napr. futbalový štadión, športová hala, zimný
štadión, pribúdali školy, trávnaté plochy a pod.
MsR uznesením č. 227/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ
schváliť udelenie
Čestného občianstva mesta Prievidza podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza Michalovi Krajčíkovi in
memoriam za významné zásluhy o rozvoj mesta Prievidza v 20. storočí.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
Rokovanie ďalej viedla JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta.
K bodu 13)

Informáciu o pripravenom projekte s názvom „Vodozádržné opatrenia na Námestí
slobody v meste Prievidza“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov predložil Mgr.
Ivan Benca, vedúci ref. pre projekty a investície.
Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení na Námestí slobody
v meste Prievidza, konkrétne vybudovanie vsakovacieho rigola, bioretenčnej dažďovej
záhrady a akumulačnej nádrže s cieľom odvedenia dažďovej vody z nepriepustných
povrchov ako sú strechy, betónové a asfaltové plochy do vsakovacej plochy resp.
nádrže, ktorá zabezpečí transformáciu zrážok do podzemných vôd v rámci existujúcich
hydrogeologických štruktúr. Súčasťou projektu je i vybudovanie elektrickej prípojky, ktorá
rieši napojenie ponorného čerpadla umiestneného v akumulačnej nádrži.
Dažďová voda bude odvedená z časti 3 budov, ktoré sú vo vlastníctve mesta a z časti
námestia. Využitie nových prírodných prvkov prispeje k eliminácii negatívnych
klimatických zmien a zároveň využitie zeleného potenciálu a vytvorenie nových plôch
zelene bude brániť prehrievaniu mesta. Dotknuté parcely sú vo vlastníctve mesta.
MsR uznesením č. 228/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 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“,
kofinancovanie projektu vo výške 13 429,11 € t.j. 5,0 % z celkových výdavkov na projekt,
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 15)
Návrh Internej smernice č. 111 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi predložil JUDr.
Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
Cieľom zmeny rokovacieho poriadku je vytvoriť podmienky pre efektívne a bezproblémové
rokovanie MsZ. Pri príprave návrhu sa vychádzalo z doteraz platného rokovacieho poriadku.
Aplikačná prax si vyžiadala úpravu a spresnenie viacerých ustanovení, zavádza sa podmienka
písomného doplnenia poslaneckého návrhu a vznesenej interpelácie.
Návrh bol predložený na prerokovanie v komisiách MsZ. Zároveň bol materiál prerokovaný na
pracovnom stretnutí poslancov. JUDr. Róbert Pietrik informoval o pripomienkach komisií
a pripomienkach resp. návrhoch, ktoré boli vznesené poslancami.
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Na pracovnom stretnutí i na niektorých komisiách vzišiel návrh na zaradenie bodu „Diskusie
poslancov a poslaneckých podnetov“ ako pravidelný bod programu MsZ.
Požiadavka vznikla práve z dôvodu, že v bode „Interpelácie poslancov“ často poslanci
predkladajú požiadavky, podnety a pod. a nie interpelácie. Ďalšou požiadavkou, ktorá vzišla zo
zasadnutí a bola prezentovaná aj poslancami bolo zníženie počtu poslancov v poslaneckom
klube. Vznik, zánik, činnosť poslaneckých klubov je definovaný v Štatúte mesta Prievidza, nie
v Rokovacom poriadku MsZ. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že pokiaľ je vôľa na zmenu počtu
členov poslaneckého klubu, je potrebné vstúpiť do Štatútu mesta.
Poslanci diskutovali o vznesených návrhoch. Členovia v rámci diskusie podporili návrh na
zníženie počtu poslancov v poslaneckom klube, taktiež nemali výhrady k zaradeniu bodu
„Diskusia poslancov a poslanecké podnety“, podporili návrh na neobmedzovanie počtu
vystúpení poslanca v rámci rozpravy, ale podporili časové limity a to aj v rámci „Diskusie
poslancov“.
Primátorka mesta materiál z rokovania MsR stiahla, dala za úlohu vedúcemu právnej kancelárie
materiál dopracovať v zmysle záverov MsR, pripraviť návrh na zmenu Štatútu mesta a materiál
opätovne predložiť na rokovania komisií.
K bodu 17)

Žiadosť Tanečnej školy Věry Nedeljakovej – Tanečného klubu Hildy Preinerovej,
IČO: 33 785 066 miesto podnikania Ul. M. Gorkého 17/4, Prievidza o odpustenie
pohľadávky vo výške 718,40 €, ktorá vznikla z titulu neuhradenia nájomného
a prevádzkových nákladov za užívanie prenajatých priestorov v budove Centra voľného
času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza v období od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019
predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
V zmysle IS – 80 bod. 7.5.1 a 7.5.3 písm. a) je možné odpustenie pohľadávky vo výške
718,40 € v kompetencii primátorky mesta.
MsR uznesením č. 229/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta
v zmysle IS – 80 bod 7.5.1 a 7.5.3 písm. a) odpustiť Tanečnej škole Věry Nedeljakovej –
Tanečnému klubu Hildy Preinerovej, IČO: 33 785 066 miesto podnikania Ul. M. Gorkého
17/4, Prievidza, pohľadávku vo výške 718,40 € vzniknutej z titulu neuhradeného
nájomného a neuhradených prevádzkových nákladov za užívanie prenajatých priestorov
v budove Centra voľného času, Ulica K.Novackého 14, Prievidza v období od 1. 9. 2019
do 31. 12. 2019.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 18)
Žiadosť Tanečnej školy Věry Nedeljakovej – Tanečného klubu Hildy Preinerovej, IČO:
33 785 066, miesto podnikania Ul. M. Gorkého 17/4, Prievidza, o zníženie prevádzkových
nákladov za kalendárny rok 2020 až do konca augusta 2021, v zmysle užívania prenajatých
priestorov v budove Centra voľného času, Ulica K. Novackého 14, v súlade IS č.80 – Zásady
hospodárenie s majetkom mesta Prievidza, predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej
kancelárie.
Žiadosť bola doručená z dôvodu finančných problémov, ktoré zasiahli tanečnú školu. V čase od
16.3.2020 do 15.6.2020 nemohol nájomca užívať predmetné nebytové priestory (šatnicu) a to
z dôvodu prerušenia vyučovania na školách (pandémia COVID19).
MsR uznesením č. 230/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť v súlade
s IS č.80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza zníženie stanovenej výšky
prevádzkových nákladov Tanečnej školy Věry Nedeljakovej – Tanečného klubu Hildy Preinerovej
IČO: 33 785 066, miesto podnikania Ul. M. Gorkého 17/4, Prievidza, v zmysle užívania
prenajatých priestorov v budove Centra voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza, na
dobu určitú, a to: od 1.1.2020 do 31.08.2021 o 50 %.
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Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 12)
Návrh na udelenie mestských ocenení Prievidzský anjel a Ceny primátora mesta
Prievidza predložil Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky mesta.
Návrh bol prezentovaný na základe návrhu Komisie na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a
posudzovanie návrhov historických označení.
Mgr. Alojz Vlčko v krátkosti informoval o jednotlivých nominovaných.
MsR uznesením č. 231/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila podľa § 30 Štatútu mesta
Prievidza udelenie ocenenia Prievidzský anjel v roku 2020 týmto osobám, organizáciám
a skupinám osôb:
Zoznam vybraných nominácií na udelenie ceny Prievidzský anjel 2020:
1

Anton Bakyta

Za mnohonásobné darcovstvo krvi a prínos pre
miestnu komunitu pri práci domovníka.

2

Božena Blaháčová

Za mimoriadny prínos pri knihovníckej práci v
Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, prácu s
čitateľmi a organizáciu atraktívnych podujatí a
aktivít pre obyvateľov mesta.

3

Branislav Bullo

Za mimoriadny prínos v kultúrnom a spoločenskom
živote v mestskej časti Veľká Lehôtka, za prínos v
oblasti gospelovej hudby.

4

Mgr. Art. Eduard Gürtler

Za mimoriadny prínos v oblasti ochotníckeho
divadla, motivovanie mladých ľudí k pozitívnemu
vzťahu k divadlu a dramatickej tvorbe a obohatenie
kultúry o ďalší divadelný rozmer v našom regióne.

5

Helena Mečiarová

Za
mimoriadnu
občiansku
angažovanosť,
zachovávanie tradičných techník ručných prác,
ochotu a nezištnú pomoc v mestskej časti Necpaly.

6

RNDr. Jaroslav Perniš

Za vydanie jeho 10. publikácie „O prievidzskom
gymnáziu“, takmer 400 stranovej monografie s
unikátnymi dobovými fotografiami, mapujúcej
dejiny strednej školy nerozlučne spätej s
Prievidzou.

7

Lenka Ilčíková

Za úspešný proces prípravy Akčného plánu
transformácie Hornej Nitry, aktívne členstvo v
pracovných skupinách a zdôrazňovanie významu
participácie verejnosti na všetkých úrovniach.

8

Mgr. Mária Hausnerová

Za úspešnú športovú kariéru v oblasti plávania,
pedagogickú činnosť a organizáciu základných
plaveckých výcvikov pre viac ako 15 tisíc detí, pri
príležitosti životného jubileua 70 rokov.

9

Ing. Mariana a Mgr. Bohumil Za mimoriadny prínos v organizačnom tíme
Vaňovci
podujatí v mestskej časti Necpaly pri príležitosti
životných jubileí 60 rokov.

10

Martin Čmiko

Za prácu správcu v útulku pre bezprístrešných

8

ochotu kedykoľvek pomôcť a poradiť aj napriek
zdravotným ťažkostiam vo veku 70 rokov.
11

Oľga Mečiarová

Za vrúcny vzťah k rodisku, dlhoročnú nevšednú,
obetavú a zmysluplnú aktívnu starostlivosť o
drobnú sakrálnu stavbu Pieta na Bojnickej ceste.

12

Renáta Renčíková

Za kreatívnu prípravu akcií pre členov Slovenského
zväzu
zdravotne
postihnutých
k
rôznym
príležitostiam
a
spríjemňovanie
prostredia,
pripravou dekorácií a ručne vyrobených darčekov.

13

Mgr. Vlasta Miklasová

Za aktívnu spoluprácu s neziskovými organizáciami
v oblasti sociálnej pomoci obyvateľom a ľuďom
odkázaným na pomoc a za udržanie kvality
sociálnych služieb a školstva vďaka jej
zodpovednému, obetavému a kompetentnému
plneniu pracovných úloh a povinností.

14

Bc. Zuzana Adámiková

Za prípravu kultúrno-spoločenských podujatí na
vysoko
profesionálnej
úrovni
v Kultúrnom
a spoločenskom
stredisku
Prievidza,
za
pedantnosť, pracovné nasadenie a vynikajúce
organizačné schopnosti.

15

Ing. arch. Zuzana Hlinková

Za mimoriadny prínos v oblasti ochrany životného
prostredia, prírody, zachovania pamiatok v meste,
a zapájania verejnosti do premien mesta.

Prítomní: 4 poslanci
Hlasovanie: 4 poslanci za

Na základe návrhu Komisie na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov
historických označení MsR uznesením č. 232/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila
primátorke mesta udeliť mestské ocenenie Cena primátora mesta Prievidza Ľudmile Velikovovej
za mimoriadny prínos a zásluhy v oblasti pomoci zdravotne postihnutým v meste Prievidza.
Prítomní: 4 poslanci
Hlasovanie: 4 poslanci za
Na základe návrhu Komisie na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov
historických označení MsR uznesením č. 233/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila
primátorke mesta udeliť mestské ocenenie Cena primátora mesta Prievidza RNDr. Milošovi
Franekovi za rozvoj slovenského matematického vzdelávania, rozvoj talentov na prievidzskom
gymnáziu a šírenie jeho dobrého mena.
Prítomní: 4 poslanci
Hlasovanie: 4 poslanci za

K bodu 16)
Ing. arch. Zuzana Hlinková, architektka mesta, predložila požiadavku spol. DKP
SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 1572, 972 71 Nováky, vlastníka pozemkov CKN 1228;
1229/3,4; KU Veľká Lehôtka a časti pozemkov CKN 1227/1; 1229/1 KU Veľká Lehôtka na
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obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmenu územného plánu mesta Prievidza,
funkčno-priestorový blok 21-2 - zmena funkcie z „Nezastavané územie (prevažujúca časť ÚPC ,
plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov)“ na „Rekreačné územie intenzívne“.
Architektka mesta nesúhlasí so zmenou územného plánu. Uviedla, že ide o prestavbu pôvodne
mestskej chaty „Mraznica“, ktorú vlastník prestaval do neuveriteľných rozmerov, pričom
bezohľadne zasiahol do životného prostredia. Komisie neodporučili žiadosť schváliť. MsR
diskutovala o možnosti odstránenia stavby a uloženia pokút. Primátorka mesta dala za úlohu
prednostovi MsÚ a architektke mesta, aby v spolupráci so stavebným úradom predložili na
najbližšie rokovanie MsR informáciu týkajúcu sa danej stavby (bližší popis, možné výšky pokuty,
možnosti odstránenia stavby a pod.)
MsR uznesením č. 234/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť obstaranie
zmeny územného plánu mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok 21-2 - zmena funkcie z
„Nezastavané územie (prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia
a lesov)“ na „Rekreačné územie intenzívne“, žiadateľ – DKP SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta
1572, 972 71 Nováky, vlastník pozemkov CKN 1228; 1229/3,4; KU Veľká Lehôtka a časti
pozemkov CKN 1227/1; 1229/1 KU Veľká Lehôtka.
Prítomní: 4 poslanci
Hlasovanie: 4 poslanci proti
K bodu 20)
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, informovala o termínoch zasadnutí
orgánov mesta v II. polroku.
Rokovania MsZ plánuje primátorka mesta zvolať na dni: 24.8., 28.9., 26.10. a 7.12.2020.
Rokovania MsR budú zvolané týždeň pred rokovaní MsZ a to v dňoch: 21. 9., 19.10. a 30. 11.
2020.

K bodu 19)
„Majetkovoprávne veci“
Žiadosti o zriadenie vecných bremien predkladala Ing. Petra Briatková, referentka právnej
kancelárie.
Spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ul. G. Švéniho 3 H, Prievidza, IČO: 36 325
961, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Ul. energetikov, Koceľova ul., Mojmírova ul.) právo uloženia,
údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí – horúcovodné rozvody, v rámci stavby „Rekonštrukcia
zásobovania teplom v okruhu VS 1, Prievidza“, v predpokladanom rozsahu 1780 m2. Žiadateľ
doložil pracovnú verziu Geometrického plánu č. 81/2019, ktorú vyhotovila spoločnosť GEOmark
s.r.o. dňa 10.02.2020 s vyznačením priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je
zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1-34
(na základe doloženej projektovej
dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle
uznesenia MsZ č. 114/18).
Primátorka mesta uviedla, že podmienku, ktorú navrhla komisia FMRRaPA o odkúpení
odovzdávacích staníc tepla ZŠ Rastislavova ul. a KaSS spol. PTH, a.s., nateraz neodporúča
zapracovať do uznesenia, nakoľko v tejto veci so spoločnosťou rokuje. Ostatné podmienky
odporučila MsR zapracovať do uznesenia.
MsR uznesením č. 235/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta
v k. ú. Prievidza právo uloženia inžinierskych sietí – podzemných rozvodov horúcovodu na časti
pozemkov a strpieť vstup na tieto pozemky v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania
a vykonávania údržby a opráv týchto rozvodov k stavbe „Rekonštrukcia zásobovania teplom
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v okruhu VS 1, Prievidza“, v prospech spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s.,
podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2,
vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej
strane 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 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00
€/m2, a za podmienok definovaných v uznesení.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Branislav Stejskal, trvalý pobyt Prievidza, Mojmírova ulica 6/8, požiadal o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú.
Prievidza (Ul. Energetikov), parcela registra C KN č. 5346/1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2277 m2 a parcela registra C KN č. 5348/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
9945 m2, právo uloženia inžinierskej sietí - prípojky vody a kanalizácie v rozsahu porealizačného
Geometrického plánu č. 48185655-107/2020 (diel 1-2), ktorý vyhotovil Patricius Sova –
GEOSKTEAM dňa 12.06.2020, ktorý bol overený katastrálnym odborom Okresného úradu
Prievidza dňa 24.06.2020 pod číslom 694/2020 Ing. Barborou Petriskovou. Rozsah vecného
bremena je 32 m2.
MsR uznesením č. 236/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve
mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5346/1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2277 m2 a parcela registra C KN č. 5348/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
9945 m2, právo uloženia inžinierskej sietí - prípojky vody a kanalizácie v rozsahu podľa
zamerania Geometrickým plánom č. 48185655-107/2020 (diel 1-2), v prospech vlastníka
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5346/7 a 5346/22, na dobu neurčitú za
odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako
násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky
ochranného pásma po každej strane 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 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 75,00 €/m2, a za podmienok definovaných v uznesení.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Tomáš Malina, trvalý pobyt Prievidza, Uhlištná 860/35B, v zast. Tomášom Cyprichom, trvalý
pobyt Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 329/40, požiadal o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Veľká
Lehôtka (Podhorská ul.), parcela registra E KN č. 1364/1, ostatné plochy s výmerou 7 026 m2,
právo uloženia inžinierskej siete - prípojky vody k plánovanej novostavbe rodinného domu
a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opráv a rekonštrukcie IS, pričom predpokladaný
rozsah vecného bremena je dĺžka cca 9 m + ochranné pásmo po oboch stranách.
MsR uznesením č. 237/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta
v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 1364/1, ostatné plochy s výmerou 7 026 m2,
právo uloženia inžinierskej siete - prípojky vody k plánovanej novostavbe rodinného domu
a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opráv a rekonštrukcie IS, v prospech vlastníka
pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra C KN č. 929 podľa zamerania geometrickým
plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia
inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej strane 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 zásad, minimálne vo výške
300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 10,00 €/m2, a za podmienok
definovaných v uznesení.
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Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 3H,
požiadala o aktualizáciu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa
16.10.2017, na zriadenie vecného bremena, zodpovedajúceho právu uloženia, údržby
a rekonštrukcie inžinierskych sietí na sídlisku Sever za COOP Jednota v Prievidzi v rámci stavby
„Rekonštrukcia primárnych rozvodov tepla na sídlisku Sever“.
Ing. Petra Briatková informovala o podmienkach v zmysle uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve.
Z časového hľadiska nebolo možné žiadosť predložiť na prerokovanie v komisiách MsZ. V rámci
diskusie sa poslanci zhodli na podpore žiadosti formou nepeňažného plnenia.
MsR uznesením č. 238/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ
schváliť zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta
v k. ú. Prievidza - parcela registra C KN č. 5341, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5454
m2 - parcela registra C KN č. 5327/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 53054 m2 - parcela
registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77815 m2 - parcela registra C
KN č. 5291/1, ostatné plochy s výmerou 20720 m2
umiestnenie a vedenie inžinierskych sietí – výmenu tepelných rozvodov na sídlisku Sever za
COOP Jednota v Prievidzi v rámci stavby „Rekonštrukcia primárnych rozvodov tepla na sídlisku
Sever“, vrátane práva trvalého prístupu za účelom údržby, opráv a rekonštrukcie inžinierskych
sietí, v prospech spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., a to podľa zamerania
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu a za odplatu formou nepeňažného plnenia v
hodnote vybudovania nového chodníka v celej šírke a dĺžke trasy chodníka na Ul. M. Gorkého
(uloženie nových rozvodov), a to položením zámkovej dlažby a za podmienok definovaných
v uznesení.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
K bodu 14)
Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ v Prievidzi o podaní Oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok
2019 predložil Mgr. Peter Krško, predseda komisie.
Podanie sa týkalo 26 poslancov MsZ ktorí, vykonávali poslanecký mandát v roku 2019 a jednej
poslankyne, ktorá nastúpila k výkonu poslaneckého mandátu v roku 2020.
Dňa 18.3.2020 boli komisiou, prostredníctvom poslaneckých mailových schránok, upozornené
všetky dotknuté osoby /poslankyne a poslanci MsZ v Prievidzi/ na povinnosť podať do termínu
30. apríl 2020 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára za rok 2019.
Dňa 20. júla 2020 komisia konštatovala, že všetkých 27 poslancov a bývalých poslancov si
splnilo svoju povinnosť a podalo Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za kalendárny rok 2019.
Mgr. Peter Krško poďakoval za spoluprácu právnej kancelárii mesta.
MsR uznesením č. 239/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na vedomie
informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného
zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov za rok 2019.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
K bodu 19)
„Majetkovoprávne veci“
Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Natália Topáková, ref. právnej kancelárie.
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Spoločnosť SOFISTIK SK s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, zastúpená konateľom
Christiánom Vagáňom, požiadala o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely
registra CKN č. 3978/5 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 14217 m2, evidovaná na LV č.
1 (pri Športovej hale), v predpokladanej výmere 10 m2, na účel prevádzkovania pojazdnej
gastropredajne s predajom hranoliek, pizze, hot-dogu a pod. počas piatkov a sobôt.
MsR uznesením č. 240/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ
schváliť zámer
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 3978/5 – zastavaná plocha a nádvorie, s
výmerou 14217 m2, evidovaná na LV č. 1 (pri Športovej hale), v predpokladanej výmere 6 m2, pre
spoločnosť SOFISTIK SK s.r.o. Bratislava, na účel prevádzkovania pojazdnej gastropredajne
s predajom hranoliek, pizze, hot-dogu a pod. počas piatkov a sobôt.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslancov proti
Ing. Martin Maslen a manž., bytom Jánošíkova ul. 3058/13A, Prievidza, požiadali o nájom časti
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, Jánošíkova ulica, parcela C KN č.
2857/38 – ostatná plocha s výmerou 645 m2, evidovaná na LV 1, v rozsahu výmery 42 m2,
z dôvodu zabezpečenia prístupu na pozemok a k hospodárskej budove.
V rámci diskusie hovorili členovia o susedských sporoch v danej lokalite. Ing. Natália Topáková
uviedla, že žiadateľ má prístup na pozemok z Jánošíkovej ulice.
MsR uznesením č. 241/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,
neodporučila MsZ schváliť
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť
v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 2857/38 – ostatná plocha s výmerou 645
m2, evidovaná na LV 1, vo výmere 42 m2, pre Ing. Martina Maslena a manž., bytom Jánošíkova
ul. 3058/13A, Prievidza, na účel zabezpečenia prístupu na pozemok a k hospodárskej budove.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslancov proti

Spoločnosť TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, IČO: 36 797 006,
ponúkla mestu na predaj nehnuteľnosti „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b. j. Bytový dom 6 a
inžinierske siete, ul. Gazdovská, Prievidza“.
MsR podporila zapracovanie podmienok, ktoré navrhla komisia FMRRaPA a to kúpnu zmluvu
uzatvoriť po skolaudovaní stavby a kúpu zrealizovať až po zapracovaní finančných prostriedkov
do rozpočtu v roku 2021.
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová vzniesla požiadavku na dobudovanie chodníka (cca 15 – 20 m)
popri novej bytovke. Primátorka mesta podporila podnet a uviedla, že odkomunikuje túto
požiadavku s vedúcimi zamestnancami.
MsR uznesením č. 242/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť účel
(obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti), investičný zámer, podanie žiadostí
(poskytnutie dotácií), zmluvu (nadobudnutie vlastníctva a uzatvorenie Kúpnej zmluvy so
zhotoviteľom TO-MY-STAV s.r.o.), financovanie (spôsob financovania obstarania bytov – úver zo
Štátneho fondu, dotácia zo ŠR, vlastné zdroje), záväzky.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za

Ing. Natália Topáková podala informáciu, že na základe posledného pracovného stretnutia
s vedením ÚPSVaR, trvá ÚPSVaR na finančnom vyrovnaní za zámenu pozemkov podľa ZP.
Ide o zámenu pozemku vo vlastníctve mesta na Šuperskej ulici za budovou vysokej školy za
pozemky na Hviezdoslavovej ulici (tzv. tankodrom).
O rokovaní v krátkosti informoval aj JUDr. R. Pietrik. Hovoril o vecnom bremene p. JUDr. Stachu
s tým, že nedotýka sa to časti, ktorá je sprejazdnená.
Zámena pozemkov bola dňa 9. 12. 2019 schválená MsZ, predmetom je finančné vysporiadanie
rozdielu hodnoty zamieňaných pozemkov. Odd. výstavby a ŽP MsÚ dalo stanovisko, že pokiaľ by
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mesto zamenený pozemok chcelo využiť na vybudovanie parkovacích miest, mohlo by na tomto
pozemku vzniknúť cca 80 parkovacích miest, odhad nákladov predstavuje čiastku 250 tis. €.
Primátorka mesta požiadala právnu kanceláriu, aby preverili u spol. TSMPD, s.r.o., či z ich
pohľadu je potrebné budovanie ďalších parkovacích miest v centre mesta. Ďalej požiadala
o preverenie informácie,
aký by bol prípadný odhad ročného príjmu z parkovania na
novovytvorenom parkovisku, preveriť výšku ročného príjmu za parkovanie na zamieňaných
pozemkoch na Šumperskej ulici.
Poslanci diskutovali aj o obsadenosti súkromného parkoviska nad pozemkami (tankodrom).
Vzhľadom na to, že toto parkovisko nebýva plne obsadené, vzišla úvaha, či pozemok využiť na
budovanie parkovacích miest, či prípadne nenavrhnúť iný účel využitia.
MsR uznesením č. 243/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť
finančné
vysporiadanie rozdielu hodnoty pozemkov zamieňaných v k. ú. Prievidza medzi mestom
Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 2157/2, ostatná plocha vo výmere 3598 m2,
evidovaný na LV č. 1 (Šumperská ulica za budovou VŠ), z ktorého boli geometrickým plánom č.
185/2019, vyhotoveným geodetom Patrikom Sovom – GEOSKTEAM dňa 12.08.2019, odčlenené
a novovytvorené parcely CKN č. 2157/42 s výmerou 359 m2, č. 2157/43 s výmerou 61 m2, č.
2157/44 s výmerou 91 m2, č. 2157/45 s výmerou 162 m2 a časť pozemku parcela reg. CKN č.
2051/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2306 m2 , z ktorej bol odčlenený pozemok parc.
č. 2051/30 s výmerou 10 m2, spolu pozemky vo vlastníctve mesta vo výmere 683 m2
a pozemkom vo vlastníctve SR, v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava,
parcela registra CKN č. 2257/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1372 m2, evidovaný na
LV č. 6663 (Hviezdoslavova ulica – tzv. tankodrom), ktorý je na základe vypracovaných
znaleckých posudkov vo výške 5.900,00 Eur,
zmenu uzn. MsZ č. 410/19 zo dňa 9.12.2019.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Spoločnosť DELTA Group, s.r.o., Bojnická cesta 24, Prievidza, IČO: 45 262 578, požiadala o
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Nábrežnej ulici, parc. reg.
CKN č. 3976/14 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3043m2, evidovaná na LV
č. 1,
v predpokladanej výmere 1600 m2, na účel vybudovania nového objektu reštaurácie s relaxačnooddychovou zónou s celoročným využitím.
MsR uznesením č. 244/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ
schváliť zámer
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 3976/14 – zastavaná plocha a nádvorie, s
výmerou 3043 m2, evidovaná na LV č. 1, pre spoločnosť DELTA Group, s.r.o., Bojnická cesta 24,
Prievidza, IČO: 45 262 578, na účel vybudovania nového objektu reštaurácie s relaxačnooddychovou zónou s celoročným využitím.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci proti

Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta Prievidza požiadala o kúpu nehnuteľností v
k. ú. Prievidza, na Košovskej ceste č. 60/19, budovy súpisné číslo 10060 na pozemku, parcela
registra
C KN č. 1325, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 311 m2 a pozemku parcela
registra
C KN č. 1325, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 311 m2 a časti priľahlých
pozemkov parcela registra C KN 1327/3, zastavané plochy a nádvorie a č. 1327/2, ostatné
plochy, obidve parcely v rozsahu výmery 299 m2, na účel poskytovania všeobecne prospešných
služieb. Vzhľadom na súčasný technický stav a havarijný stav strechy a celej budovy, n. o. žiada
predmetné nehnuteľnosti odkúpiť za 1 € spôsobom, ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Poslanci diskutovali o možnosti získania prostriedkov z fondov na rekonštrukciu objektu.
Primátorka mesta uviedla, že objekt sa bude naďalej využívať na sociálne účely, a teda šanca na
získanie prostriedkov by v tomto prípade mala byť. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že jednou
z možností je zabezpečiť účel cez vecné bremeno, obdobne ako zabezpečenie účelu riešil pri
zdravotnom stredisku na Ul. M. Gorkého štát.
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Primátorka mesta žiadosť z rokovania MsR stiahla, požiadala právnu kanceláriu, aby pripravila
do orgánov mesta návrh na zabezpečenie účelu cez vecné bremeno.
Ing. Katarína Andrejkovičová predložila žiadosť spoločnosti ADVANCE INVESTMENTS
a. s., so sídlom Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza,
pozemkov, parcely registra C KN č. 2374/7, zastavané plochy a nádvorie
s
výmerou 1 546 m2, č. 1184/81, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 27 m2 a č. 2374/10,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 30 m2, spolu s výmerou 1 603 m2, na účel scelenia
pozemkov pod autobusovou stanicou a z dôvodu čerpania podporných fondov na rekonštrukciu
autobusovej stanice. Zámerom spoločnosti je zvýšiť úroveň poskytovaných služieb, zrealizovať
nové prestrešenie, vybudovať nové informačné systémy, inštalovať nový moderný praktický
mobiliár a zrealizovať opravu povrchu odstavných plôch. Na parcelách registra C KN č. 2374/7
a č. 1184/81 je uzavretá so spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS a. s., platná nájomná
zmluva na dobu určitú 10 rokov s 3 – mesačnou výpovednou lehotou do 04. 10. 2022 a na
parcele registra C KN č. 2374/10 je uzavretá platná nájomná zmluva na dobu neurčitú s 1 –
mesačnou výpovednou lehotou zo spoločnosťou SUPER TAXI – MJM taxi s. r. o., so sídlom Na
karasiny 247/25, 971 01 Prievidza.
Primátorka mesta privítala na rokovaní Ing. Michala Danka, riaditeľa spoločnosti SAD, a.s.
Ing. Michal Danko uviedol, že spoločnosť má zámer získať eurofondy na účel zrekonštruovania
autobusovej stanice, na tento účel je potrebné mať vysporiadané pozemky, na daných
pozemkoch neplánujú žiadny iný zámer, len využitie ako autobusová stanica. Vzhľadom na
vysoké investície ponúkajú kúpnu cenu 20 €/m2. Vo svojom vystúpení sa vrátil do minulosti, ešte
do čias primátora Ing. Ivana Vaňa. Uviedol, že v tomto čase dostali ponuku prevziať autobusovú
stanicu za 1 Sk, neurobili to však.
V krátkosti informoval o momentálne prebiehajúcich prácach na autobusovej stanici. Primátorka
mesta uviedla, že stavby sú vo vlastníctve spoločnosti. Poslanci diskutovali o verejnom záujme
a o potrebe zrekonštruovania celej autobusovej stanice.
MsR uznesením č. 245/20 ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zámer mesta
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú.
Prievidza, pozemky,
parcely registra C KN č. 2374/7, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 546 m2, č. 1184/81,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 27 m2 a
č. 2374/10,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 30 m2, pozemky spolu s výmerou 1 603 m2, pre
spoločnosť ADVANCE INVESTMENTS a. s., so sídlom Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza,
za cenu 20,00 € / m2, na účel scelenia pozemkov pod autobusovou stanicou, realizácie nového
prestrešenia, vybudovania nových informačných systémov, inštalácie nového moderného
praktického mobiliáru a realizácie opravy povrchu odstavných plôch a z dôvodu čerpania
podporných fondov na rekonštrukciu autobusovej stanice, s podmienkou zachovania funkcie
autobusovej stanice a súčasných prístupových ciest (z Ulice T. Vansovej, Staničnej ulice
a Bojnickej cesty), spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného
tým, že žiadané pozemky sú pre mesto nevyužiteľné a svojím umiestnením sú bezprostredne
priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - kupujúceho.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za

Ing. Natália Topáková predložila žiadosť spol. Klasik 1, s.r.o., Nábr. A. Kmeťa 11, 971 01
Prievidza, IČO: 36 342 581, o nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k.
ú. Prievidza, parcela reg. CKN č. 1644, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1327 m2 ,
evidovaná na LV 1, v rozsahu výmery 11 m2, na účel zabezpečenia 1 parkovacieho státia
pre zákazníkov reštaurácie a pre krátkodobo ubytovaných v penzióne Sabbia, na ulici
Sitnianskeho, s umiestnením trvalého dopravného značenia.
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová uviedla, že poslanci za VVO č. 1 boli na obhliadke aj za
prítomnosti niektorých členov komisie dopravy, prítomní k žiadosti nemali výhrady.
Primátorka mesta žiadosť z rokovania stiahla, nakoľko nebolo k dispozícii stanovisko
komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP a architektky mesta. Požiadala o doplnenie.
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Ďalšie žiadosti predkladala Ing. Natália Topáková, ref. právnej kancelárie.
Matúš Březovský, Ul. A. Rudnaya 217/34, Prievidza, požiadal o nájom časti pozemku vo
vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN č. 387/1, ostatné plochy
s výmerou 14909 m2, v rozsahu výmery 175 m2 (záhrady 2x55 m2 a 1x65 m2), ktorý sa nachádza
vedľa bytového domu na Ulici A. Rudnaya, s využitím na záhradkárske účely. V súčasnosti je
pozemok v nájme Štefana Šnirca, ktorý byt predal žiadateľovi a požiadal o ukončenie NZ č.
30/16. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 07.07.2020.
MsR uznesením č. 246/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ
schváliť nájom
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku
vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN č. 387/1, ostatné plochy
s výmerou 14909 m2, vo výmere 175 m2 (záhrady 2x55 m2 a 1x65 m2), ktorý sa nachádza vedľa
bytového domu na Ulici A. Rudnaya, pre Matúša Březovského, A. Rudnaya 217/34, Prievidza, s
využitím na záhradkárske účely, so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok:
nájomného vo výške: 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 1-ročnou výpovednou lehotou, spôsobom
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta
a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko pozemok sa nachádza vedľa bytového domu a bude slúžiť
na záhradkárske účely.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Spoločnosť A P S, s.r.o., Bojnická cesta 18D, Prievidza, IČO: 31 623 069, požiadala o nájom
časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN č.
2132/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1435 m2, evidovaná na LV č. 1, v
predpokladanej výmere 16 m2, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy k prevádzke
rýchleho občerstvenia „Treska bar“, ktorá sa nachádza na Ulici A. Hlinku, s využitím počas letnej
sezóny od 15.4. – 15.10. v roku. Zámer bol zverejnený dňa 07.07.2020 na úradnej tabuli mesta.
MsR uznesením č. 247/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ
schváliť nájom
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku
parcela registra CKN č. 2132/13, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1435 m2, evidovaná na
LV č. 1, vo výmere 16 m2, pre spoločnosť A P S, s.r.o., Bojnická cesta 18D, Prievidza, na účel
zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy k prevádzke rýchleho občerstvenia „Treska bar“, ktorá
sa nachádza na Ulici A. Hlinku, s využitím počas letnej sezóny od 15.4. – 15.10. v roku, za
podmienok: nájomného vo výške: 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., na dobu neurčitú
s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do
pôvodného stavu, riešenia vzhľadu terasy s architektom mesta v zmysle Regulatívov letných
terás v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko
medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho
obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Rastislav Dúcky, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie, požiadal o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 4480/23, zastavaná plocha
a nádvorie s výmerou 144 m2 , vedeného na LV č. 10652
(parcela registra C KN č. 7839/6,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 145 m2, na ktorú LV nie je založený), na účel rozšírenia
vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a stavebné účely. Žiada zníženú kúpnu cenu 10,00
€/m2, nakoľko cez pozemok vedie banská kanalizácia, a pri využití pozemku na stavebné účely
by sa v prípade prekládky kanalizácie muselo počítať s nemalými finančnými prostriedkami.
Pozemok sa nachádza na Ciglianskej ceste v Prievidzi. Žiadateľ sa o pozemok stará a udržiava
na ňom poriadok a čistotu. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 22. 07. 2020.
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MsR uznesením č. 248/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť prevod
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č.
7839/6, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 145 m2, zameraného Geometrickým
plánom č. 48185655-57/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom
Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa
12. 05. 2020, úradne overeným Ing. Barborou
Petriskovou dňa 22. 05. 2020 pod č. 543/2020 z pozemku parcela registra E KN č. 4480/23,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 144 m2 vedenom na liste vlastníctva č. 10652 (týmto GP
bol pozemok parcela registra E KN č. 4480/23, zastavané plochy a nádvorie upravený na
skutočný stav), pre Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie,
občan SR, za cenu 30,00 €/m2, na účel rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa
a stavebné účely, spôsobom prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Tibor Králik, trvalý pobyt Poľná ulica 446/1, 971 01 Prievidza, požiadal o kúpu nehnuteľností v k.
ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5627, záhrada s výmerou 131 m2 v celosti
a pozemku parcela registra C KN č. 5628, zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 147 m2 v
celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov a zarovnania hranice s pozemkom
pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa. Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve žiadateľa. Predmetné pozemky užíva žiadateľ na základe Nájomnej zmluvy č. 32/16
v zmysle Dodatku č.1 k NZ.
MsR uznesením č. 249/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zámer mesta
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela
registra C KN č. 5627, záhrada s výmerou 131 m2 v celosti a pozemok parcela registra C KN č.
5628, zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 147 m2 v celosti, pozemky spolu s výmerou 278
m2 vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Tibora Králika, trvalý pobyt Poľná ulica č. 446/1, 971 01
Prievidza, za cenu 20,00 €/m2,
na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
a zarovnania hranice s pozemkom pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, s podmienkou
vyčistenia pozemkov, spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Matúš Vančo a manželka, spoločne trvalý pobyt Fialková ulica 736/16, 971 01 Prievidza,
požiadali o zrušenie predkupného práva na odkúpenej nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku
parcela registra C KN č. 5941/3, záhrada s výmerou 105 m2, vedeného na liste vlastníctva č.
7846, nadobudnutého od mesta Kúpnou zmluvou č. 81/2000 a zmluvou o predkupnom práve,
uzavretou dňa 02. 10. 2000, z dôvodu prevodu pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve žiadateľov na syna, ktorý ho využije ako stavebný pozemok.
MsR uznesením č. 252/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zrušenie
predkupného práva vyplývajúceho z Článku IV. ,,Predkupné právo“ v zmysle Kúpnej zmluvy č,
81/2000 a zmluvy o predkupnom práve, uzavretej dňa 02. 10. 2000, zapísanej v katastri
nehnuteľnosti pod V 3145/00 dňa 02. 03. 2001, medzi mestom Prievidza ako predávajúcim
a Matúšom Vančom a manželkou Gabrielou Vančovou, spoločne trvalý pobyt Fialková ulica
736/16, 971 01 Prievidza, ako kupujúcimi, na nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemku parcela
registra C KN č. 5941/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 105 m2, vedeného na liste
vlastníctva č. 7846, pre vlastníkov pozemku Matúša Vanča a manželku Gabrielu Vančovú,
spoločne trvalý pobyt Fialková ulica č. 736/16, 971 01 Prievidza.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
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Margaréta Nikmonová, so sídlom Jégého 875/7, 971 01 Prievidza, IČO: 46 342 991, požiadala
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5066/1, ostatná
plocha v rozsahu výmery 10 m2, na účel výstavby murovaného stánku na predaj vajec.
Žiadateľka predmetnú časť pozemku v súčasnosti využíva na základe NZ č. 35/2014, na
pozemku má umiestnení stánok na predaj vajec. Stánok sa nachádza na Šulekovej ulici.
Poslanci diskutovali o vzhľade predajného stánku. Primátorka mesta dala za úlohu právnej
kancelárii vyzvať žiadateľku, aby obnovila vzhľad objektu a komunikovala v tejto veci
s architektkou mesta. Primátorka mesta žiadosť z rokovania stiahla.

Ing. Lukáš Zeleník a manželka, spoločne trvalý pobyt Ulica I. Vysočana 747/3A, 971 01
Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely
registra C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 39 m2 , vedený na LV č. 1, na
účel rozšírenia záhrady k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia zároveň
žiadajú o zníženie kúpnej ceny a to z dôvodu svahovitého a ťažko dostupného terénu.
Pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.
Komisia FMRRaPA odporučila predaj schváliť s podmienkou, že budú oslovení aj
vlastníci susedných nehnuteľností, aby si odkúpili prislúchajúce pozemky k pozemkom
k ich vlastníctve. Primátorka mesta dala za úlohu právnej kancelárii, osloviť aj ostatných
vlastníkov susedných nehnuteľností s možnosťou kúpy pozemkov a žiadosť z rokovania
stiahla.
MsR uznesením č. 251/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobrala na vedomie informáciu o
možnosti využitia objektu bývalých Zberných surovín, nachádzajúci sa na Ceste Vl. Clementisa
505/65 v k. ú. Prievidza, a to budovy súp. č. 505 a pozemku parc. registra C KN č. 5403
s výmerou 1 677 m2. Pozemok zmysle ÚPN je vhodný na výstavbu občianskych stavieb
a obytných budov, čiže bytového domu, prípadne polyfunkčného domu s funkciami bývanie,
administratíva, obchod, služby a pod. V prípade zbúrania existujúcej budovy je hrubý odhad
nákladov približne 30 000 až 32 000 € (východisková relácia z roku 2015) s tým, že je potrebné
rátať s navýšením vzhľadom na súčasnosť, spôsobom naloženia s vybúraným materiálom
a ďalším využitím objektu.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Poslanci diskutovali o možnosti využitia pozemku. Architektka vo svojom stanovisku uviedla, že
maximálny počet bytov (porovnateľných s bytmi na Gazdovskej ul.) je 18 s 20 parkovacími
miestami. Primátorka mesta požiadala o preverenie, či je možné financovať prostredníctvom
Štátneho fondu rozvoja bývania aj bytový dom s počtom bytov 18. Taktiež požiadala o vyjadrenie
architektky mesta, aký počet rodinných domov je možné na predmetnom pozemku vybudovať.
Ing. Alica Šnircová, trvalý pobyt Medzibriežková ulica 569/6, 971 01 Prievidza, požiadala o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha
a nádvorie v rozsahu výmery približne 200 m2, vedený na LV č. 1, na účel rozšírenia záhrady
s možnosťou vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľky. Pozemok sa nachádza na
Medzibriežkovej ulici a je priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky.
MsR uznesením č. 252/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť zámer
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť
pozemok parcela registra C KN č. 2670/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 200
m2, vedený na LV č. 1, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Ing. Alicu
Šnircovú, trvalý pobyt Medzibriežková ul. 569/6, 971 01 Prievidza, na účel rozšírenia záhrady
s možnosťou vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľky.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci proti
Ing. Jaromír Páleník, trvalý pobyt Janáčkova 2358/2, 811 08 Bratislava, požiadal o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha
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a nádvorie v rozsahu výmery približne 338 m2 , vedený na LV č. 1, na účel rozšírenia
a predĺženia pozemku vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zvýšenia komfortu bývania. Pozemok sa
nachádza na Medzibriežkovej ulici a je priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa.
MsR uznesením č. 253/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť zámer
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemok parcela registra C KN č. 2670/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 200
m2, vedený na LV č. 1, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Ing. Jaromíra
Páleníka, trvalý pobyt Janáčková 2358/2, 811 08 Bratislava, na účel rozšírenia a predĺženie
pozemku vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zvýšenia komfortu bývania.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci proti
Ďalšie žiadosti predkladala Ing. Katarína Andrejkovičová, ref. právnej kancelárie.
Ing. Katarína Andrejkovičová predložila žiadosť Mgr. Kataríny Vidovej, trvalý pobyt Cigeľ 270,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 6652/21 zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 4 m2, vedený na LV č. 1 a pozemku parcela registra CKN č.
6652/241 záhrada s výmerou 19 m2, odčleneného geometrickým plánom vyhotoveným
spoločnosťou GEOMETRA – Ing. Danou Gašparovičovou, pod č. 44/20, úradne overeného Ing.
Beatou Petriskovou pod č. 748/2020 zo dňa 6.7.2020 z pozemku parcela registra CKN č.
6652/23, oba vedené na LV č. 1 za účelom scelenia pozemku. Pozemok je priľahlí
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky nachádzajúci sa zo strany Malonecpalskej ulice.
Pozemok sa nachádza v blízkosti bytového domu č. 6 na Gazdovskej ulici. Spoločnosť TO-MYSTAV, s.r.o., nemá výhrady k žiadosti.
MsR uznesením č. 254/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zámer mesta
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, pozemku parcela
registra CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 m2, vedený na LV č. 1 a
pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 záhrada s výmerou 19 m 2, odčleneného
geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA – Ing. Danou Gašparovičovou,
pod č. 44/20, úradne overeného Ing. Beatou Petriskovou pod č. 748/2020 zo dňa 6.7.2020
z pozemku parcela registra CKN č. 6652/23, oba vedené na LV č. 1, pre Mgr. Katarínu Vidovú,
trvalý pobyt Cigeľ 270, za cenu 20,00 €/m2, na účel scelenia pozemku s tým, že kúpna zmluva
bude uzatvorená až po ukončení nájomnej zmluvy uzatvorenej so spol. Tomystav, s.r.o.,
spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že
žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo
vlastníctve žiadateľky – kupujúcej.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Tomáš Puchart, trvalý pobyt Račice 68, požiadal o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 971 01,
časti pozemku parcela registra C KN č. 155/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 25 m2, na účel
stavby garáže. Vzhľad stavby bude rovnaký, ako susedné garáže a nenaruší celkový vzhľad.
MsR uznesením č. 255/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť zámer
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, časti
2
pozemku parcela registra C KN č. 155/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 25 m , na účel stavby
garáže. Vzhľad stavby bude rovnaký, ako susedné garáže a nenaruší celkový vzhľad, pre
Tomáša Pucharta, trvalý pobyt Račice 68, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 971 01, na účel
stavby garáže.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci proti

Soňa Janová a Karol Janov, spoločný trvalý pobyt Záborského 16/16, 971 01 Prievidza,
požiadali o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku
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parcela registra C KN č. 2857/12, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 59 m2,
na základe štátneho stavebného dohľadu.
Otázky členov MsR smerovali k nájomnému vzťahu s p. Mečiarom (susedný pozemok).
Primátorka mesta požiadala o bližšie informácie a návrh z rokovania MsR stiahla.
MsR sa zaoberala návrhom komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja
a podnikateľských aktivít na prijatie uznesenia:
„Návrh na verejnú ponuku predaja prebytočných nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prievidza,
ktoré sú bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam žiadateľov, nachádzajúcich sa v lokalitách:
Kopanice, Kopaničky a Zapotôčky (lokality rodinných domov) za cenu 20,00 €/m2“.
MsR uznesením č. 256/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila schváliť verejnú ponuku
predaja prebytočných nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prievidza, ktoré sú bezprostredne
priľahlé k nehnuteľnostiam žiadateľov, nachádzajúcich sa v lokalitách: Kopanice, Kopaničky
a Zapotôčky (lokality rodinných domov) za cenu 20,00 €/m2.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Ondřej Bielek a manželka Elena, spoločne trvalý pobyt Ulica odbojárov 186/16, 971 01
Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN
č. 2999/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 25 m2 , vedený na LV č. 1, na
záhradkárske účely. Pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov
nachádzajúci sa zo strany Ulice odbojárov.
MsR uznesením č. 257/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zámer mesta
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť časť pozemku z parcely registra C
KN č. 2999/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 25 m2, podľa skutočného
zamerania geometrickým plánom, pre Ondřeja Bieleka a manželky Eleny, spoločne trvalý pobyt
Ulica odbojárov 186/16, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely, spôsob
prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný
pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve
žiadateľov – kupujúcich.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za

Spoločenstvo urbárnikov Malá Lehôtka, pozemkové spoločenstvo,
požiadalo o zvýšenie
nájomného na sumu podľa výšky dane z nehnuteľnosti - nájomnou zmluvou zo dňa 16.2.2020,
účinnou dňa 15.3.2020 s mestom Prievidza bol uzatvorený nájom na časti nehnuteľností,
pozemok zapísaný na LV č. 560, parcela registra C KN č. 326/4, ostatná plocha s výmerou 1 635
m2, odčlenený z pozemku 326/2, Geometrickým plánom č. 268/2016, vyhotovený Patriciusom
Sovom – GEOSKTEAM, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou zo dňa 1.12.2016 pod číslom
1355/2016, pozemok zapísaný na LV č. 573, parcela registra C KN č. 326/6, ostatná plocha
s výmerou 1 291 m2, odčlenený z pozemku EKN č. 149/1, Geometrickým plánom č. 268/2016,
vyhotovený Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou zo dňa
1.12.2016 pod číslom 1355/2016, za cenu nájomného vo výške 1 €/rok za celý predmet nájmu.
Na základe Rozhodnutia dane z nehnuteľnosti s VS 120139812 spoločenstvu urbárnikov Malá
Lehôtka mesto Prievidza vyrubilo daň vo výške 1730.19 €.
MsR uznesením č. 258/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť uzatvorenie
Dodatku č. 1 k NZ medzi Spoločenstvom urbárnikov Malá Lehôtka a mestom Prievidza, v ktorým
sa zvýši nájomné z 1€/rok na sumu podľa výšky dane z nehnuteľnosti a to na cenu 1730.19 €/rok
za celý predmet nájmu.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
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Tomáš Sadecký, trvalý pobyt Kocúrany 13, požiadal o kúpu nehnuteľností v k. ú. Hradec, časti
pozemku parcela registra C KN č. 111, záhrady v rozsahu výmery 340 m2, a časť pozemku
parcela registra C KN č. 110/2, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 220 m2, za
účelom výstavby rodinného domu za zníženú cenu 10,00 €/m2. Pozemok sa nachádza vedľa
Súhradskej ulice.
MsR uznesením č. 259/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ
schváliť zámer
mesta previesť prebytočný majetok mesta,
nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, nachádzajúcej sa
vedľa Súhradskej ulice, časti pozemku parcela registra C KN č. 111, záhrady v rozsahu výmery
340 m2, a časť pozemku parcela registra C KN č. 110/2, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu
výmery 220 m2, pre
Tomáša Sadeckého, trvalý pobyt Kocúrany 13, za účelom výstavby
rodinného domu, za zníženú cenu 10,00 €/ m2.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci proti
MsR uznesením č. 260/20,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ
schváliť predaj
nehnuteľností v k. ú. Hradec, nachádzajúcej sa vedľa Súhradskej ulice, časti pozemku parcela
registra C KN č. 111, záhrady v rozsahu výmery 340 m2, a časť pozemku parcela registra C KN
č. 110/2, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 220 m2, za účelom výstavby rodinného
domu podľa skutočného zamerania GP s podmienkami:
1. účel využitia: stavba rodinného domu
2. kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 10,00 €/m2,
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Ing. Peter Fungáč a manželka, spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A, Prievidza, požiadal o
kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, časti pozemku z parcely registra E KN č. 87, záhrada v
rozsahu výmery 80 m2 na Ulici 1. mája v Hradci, na záhradkárske účely v zmysle ÚP. Zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli dňa 22. 07. 2020.
MsR uznesením č. 261/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť prevod
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra CKN č.
356/2, záhrada s výmerou 73 m2 a parcela registra CKN č. 339/6, vodná plocha s výmerou 10m2
zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra E KN č. 87, záhrada s výmerou 5278 m2,
Geometrickým plánom č. 48 185 655–109/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM
s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou
Petriskovou pod číslom 742/2020 zo dňa 3.7.2020, pozemky spolu vo výmere 83 m2, vedené na
LV č. 877 pre Ing. Petra Fungáča a manželku, spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A,
Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na záhradkárske účely v zmysle ÚP, spôsobom prevodu
pozemku 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, že žiadaný pozemok je
v súčasnej dobe pre mesto nevyužiteľný a svojím umiestnením bezprostredne priľahlý
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – kupujúcich.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Ľuboš Leitman a manželka Jany, spoločne trvalý pobyt 972 15 Kľačno č. 404, požiadali o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na Sadovej ulici, časti pozemku, z parcely registra C KN č.
8119/24, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 10 m2, na účel rozšírenia priľahlého
pozemku na výstavbu garáže. Pozemok, parcela registra C KN č. 370/84 si žiadatelia odkúpili od
Roberta Webera.
MsR uznesením č. 262/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zámer mesta
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, na Sadovej ulici,
časti pozemku, z parcely registra C KN č. 8119/24, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu
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výmery 10 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za cenu 29,27 €/m2 , na účel
rozšírenia priľahlého pozemku na výstavbu garáže, spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je pre mesto nevyužiteľný a svojím
umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – kupujúcich.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
Právna kancelária spracovala informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej
mestom Prievidza dňa 16. 06. 2020 na základe uznesenia MsZ č. 120/20 zo dňa 13. 05. 2020
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej
na liste vlastníctva č. 1, a to:
pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8 602 m 2,
v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi, v areáli priemyselného parku s účelom
prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu.
Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti podľa písm. a)
tohto bodu. Súťažný návrh podal Peter Bátora, trvalý pobyt Družstevná ulica 297/12, 971 01
Prievidza, ponuka kúpnej ceny: 8,45 €/m2, za pozemok spolu vo výške 72 686,90 €, účel:
podnikateľský účel v zmysle územného plánu mesta.
MsR uznesením č. 263/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyhodnotila opätovnú obchodnú
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 16. 06. 2020 na základe uznesenia MsZ
č. 120/20 zo dňa 13. 05. 2020 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh na prevod nehnuteľnosti
podľa písm. a) predložil Peter Bátora, trvalý pobyt Družstevná ulica 297/12, 971 01 Prievidza;
MsR požiadala primátorku mesta uzavrieť kúpnu zmluvu s Petrom Bátorom, trvalý pobyt
Družstevná ulica 297/12, 971 01 Prievidza, ktorého súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod
nehnuteľnosti v opätovnej obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 16. 06.
2020 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 120/20 zo dňa 13. 05. 2020 bol
vyhodnotený ako vhodný s podmienkami:
1. účel využitia: podnikateľský účel v zmysle územného plánu mesta Prievidza
2. kúpna cena pozemku: 8,45 €/m2, za pozemok spolu vo výške 72 686,90 €,
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
4. povinnosť kupujúceho uzatvoriť zmluvu na služby so spol. SMMP, s. r. o.,
Prievidza
súčasne s kúpnou zmluvou,
5. kupujúci berie na vedomie, že bol predávajúcim upozornený, na základe
vyjadrenia správcu SMMP, s. r. o., Prievidza, že hoci v katastri nehnuteľnosti je
vecné bremeno zapísané, momentálne jestvujúce inžinierske siete sú kapacitne
nevyhovujúce a nie sú využiteľné na realizáciu prípojok. Kupujúci je povinný
prípojky zabezpečiť na vlastné náklady.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
JUDr. Mária Kasalová podala informáciu o nasledujúcej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej
mestom Prievidza dňa 16.06.2020 na základe uznesenia MsZ č. Prievidzi č. 111/20 zo dňa
13.05.2020 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného majetku
mesta: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúcu
sa na Ciglianskej ceste vedenú ako bytový dom - soc. bývanie a pozemok parcela reg. C KN č.
7809/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1382 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie,
kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov
a kábelovej prípojky. Nebol doručený žiadny súťažný návrh.
MsR uznesením č. 264/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 16.06.2020 na základe uznesenia MsZ č. 111/20 zo dňa
13.05.2020 ako neúspešnú.
Prítomní: 5 poslanci
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Hlasovanie: 5 poslanci za

JUDr. Mária Kasolová podala informáciu o nájomných vzťahoch s podielovými
spoluvlastníkmi pozemkov v k. ú. Prievidza, nachádzajúcich sa v areáli Centra voľného
času na Ul. K. Nováckeho v Prievidzi. Primátorka mesta uviedla, že mesto by sa malo
opätovne pokúsiť o vysporiadanie nehnuteľností formou kúpy.
MsR uznesením č. 265/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, uložila právnej kancelárii
osloviť podielových spoluvlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú v areáli Centra
voľného času na Ul. K. Nováckeho v Prievidzi:
- Michaelu Szapuovú, M. Koperníková 23, Trnava (spoluvlastnícky podiel 2/252-in),
- Eugeniu Skaloudovú, Ul. Ostravská č. 4, Trnava (spoluvlastnícky podiel 12/252-in),
- Kamilu Pavelkovú, Ul. Ševčenkova č. 1043/22, Bratislava (spoluvlastnícky podiel 2/252in),
- Mikuláša Dérera, Ul. Veterná č. 25, Prievidza (spoluvlastnícky podiel 2/252-in)
- Evu Fogeltonovú, Ul. Na karasiny 65/7, Prievidza (spoluvlastnícky podiel 2/252-in),
- Emíliu Loreu Vovesovú, Podhorská ulica 957/111, Prievidza (spoluvlastnícky podiel
12/252-in)
s ponukou na odkúpenie nehnuteľností, časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. registra
CKN č. 5296/7 vo výmere 284 m2, nachádzajúcich sa v areáli Centra voľného času na
Ul. K. Nováckeho v Prievidzi, za cenu 11,62 €/m2, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov. MsR odporučila primátorke mesta ukončiť nájomné vzťahy
s podielovými spoluvlastníkmi pozemkov nachádzajúcich sa v areáli Centra voľného času
na Ul. K. Nováckeho v Prievidzi:
- Michaela Szapuová, M. Koperníková 23, Trnava (spoluvlastnícky podiel 2/252-in),
- Eugenia Skaloudová, Ul. Ostravská č. 4, Trnava (spoluvlastnícky podiel 12/252-in),
- Kamila Pavelková, Ul. Ševčenkova č. 1043/22, Bratislava (spoluvlastnícky podiel 2/252in),
- Mikuláš Dérer, Ul. Veterná č. 25, Prievidza (spoluvlastnícky podiel 2/252-in)
- Eva Fogeltonová, Ul. Na karasiny 65/7, Prievidza (spoluvlastnícky podiel 2/252-in),
ako prenajímateľmi a mestom Prievidza ako nájomcom
a neuzatvoriť novú nájomnú zmluvu s podielovou spoluvlastníčkou Emíliou Lorey
Vovesovou, Podhorská ulica 957/111, Prievidza (spoluvlastnícky podiel 12/252-in).
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
MsR uznesením č. 266/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, uložila právnej kancelárii osloviť
Slovenský pozemkový fond s ponukou na odkúpenie nehnuteľností, časti pozemkov v k. ú.
Prievidza, parc. registra CKN č. 5296/7 vo výmere 284 m2, nachádzajúcich sa v areáli Centra
voľného času na Ul. K. Nováckeho v Prievidzi, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
JUDr. Ján Martiček, konateľ spol. SMMP, s.r.o., podal informáciu o obchodnej verejnej súťaži
SMMP, s.r.o., na prevod vlastníctva majetku SMMP, s.r.o. a to: stavby časti kruhového objazdu
na pozemku parcela registra C KN č. 8114/291, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 94 m2,
stavby časti chodníka zo zámkovej dlažby na pozemku parcela registra C KN č. 8114/295,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 29 m2, stavby časti cesty na pozemkoch parcela
registra C KN č. 8114/292, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 38 m2 a parcela registra C
KN č. 8114/293, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 43 m2, zamerané a odčlenené
Geometrickým
plánom č. 48185655-159/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom –
GEOSKTEAM dňa 01. 08. 2019, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 07. 08. 2019
pod č. 816/19, (ďalej len „majetok“) formou obchodnej verejnej súťaže.
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Spoločnosť postupovala na základe uznesenia MsZ č. 78/20 zo dňa 29. 04. 2020. Prvá
vyhlásená OVS nebola úspešná, následne vyhlásili opakovanú OVS – nebol doručený žiadny
súťažný návrh, súťaž bola neúspešná. Následne bola vyhlásená opätovná OVS – úspešným
uchádzačom bola spol. Brose Prievidza, s.r.o., ktorú ponúkla kúpnu cenu 10 123 € bez DPH.
K informácii prijala MsR uznesenie č. 267/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prítomní: 5 poslanci
Hlasovanie: 5 poslanci za
K bodu 22)
„Diskusia“
Helena Dadíková opätovne upozornila na problém s „motorkármi“, ktorí jazdia na Bojnickej ceste.
MVDr. Norbert Tuarnovič uviedol, že situáciu riešil aj s políciou.
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová informovala o výjazdovom zasadnutí VVO č. 1 na Ciglianskej ceste,
hovorila o rómsky hliadkach a pod.
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová uviedla, že na konci Poľnej ulice sa nachádza časť pozemku vo
vlastníctve mesta, ohradený pozemok, zarastený náletovými rastlinami. Konštatovala, že po
vyčistení by tento pozemok mohol slúžiť ako výbeh pre psov. Primátorka mesta požiadala
prednostu MsÚ o preverenie a požiadala o bližšiu informáciu.
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová vyzdvihla aktivity mesta v oblasti umiestnenia predajných stánkov
na Námestí slobody a podpory ľudových remeselníkov. V rámci diskusie poslanci podporovali
zámer umiestnenia drevených stánkov na námestí počas celého roka. Primátorka mesta
požiadala prednostu MsÚ, aby prostredníctvom ref. obchodu a cestovného ruchu a v spolupráci
s architektkou mesta pripravili návrh na umiestnenie a zakúpenie dvoch – troch drevených
stánkov, ktoré by boli celoročne umiestnené na Námestí slobody v Prievidzi.
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová dala požiadavku na umiestnenie workautových prvkov na Dlhej
ulici. Financovanie by bolo zabezpečené z prostriedkov VVO 1.
Katarína Čičmancová požiadala o zabezpečenie vyčistenia kvetináčov nad podjazdom na Ul.
Matice slovenskej. MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že podjazd ako i kvetináče sú vo
vlastníctve SSC Žilina, mesto ich niekoľkokrát vyzývalo na nápravy (osvetlenie, očistenie a pod.)
Primátorka mesta uviedla, že vyvolá komunikáciu so SSC zo svojej úrovne. Spoločnosť TSMPD,
s.r.o., zabezpečí odstránenie buriny z kvetináčov.
K bodu 23)
„Záver“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu účasť
a vyhlásila zasadnutie MsR za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 17. 08. 2020
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Ing. Branislav Bucák
overovateľ I.

..................................................
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
overovateľ II.

................................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

..................................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 25. 8. 2020
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Zoznam uznesení
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 17. 08. 2020
od 215 do 267

215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

Program rokovania MsR
Vyhodnotenie uznesení MsR
Návrh na II. zmenu rozpočtu ZpS v roku 2020
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2020
Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2020
Návrh KaSS v Prievidzi na vyhlásenie OVS (kaviareň)
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového
rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. – VI./2020
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020
Správa spol. TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie 1 –
12/2019
Návrh na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatv. so spol. TSMPD, s.r.o.
na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení
Návrh na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatv. so spol. TSMPD, s.r.o.
na úseku miestnych komunikácií
Návrh na rozšírenie a zosúladenie evidencie pozemkov v rámci NZ so spol. TSMPD, s.r.o.
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza
Informácia o projekte s názvom: „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v Prievidzi“
Žiadosť Tanečnej školy Věry Nedeljakovej - Tanečného klubu Hildy Preinerovej
o odpustenie pohľadávky
Žiadosť Tanečnej školy Věry Nedeljakovej - Tanečného klubu Hildy Preinerovej
o zníženie prevádzkových nákladov r. 2020, 01 – 08/2021
Nominácie na udelenie ocenenia Prievidzský anjel v roku 2020
Návrh na udelenie ocenenia Cena primátora mesta Prievidza Ľudmile Velikovovej
Návrh na udelenie ocenenia Cena primátora mesta Prievidza RNDr. Milošovi Franekovi
Požiadavka spol. DKP SLOVAKIA,s.r.o., na obstaranie UP dokumentácie – zmeny ÚPN
mesta Prievidza
Žiadosť spol. PTH, a.s., o zriadenie vecného bremena (Ul. energetikov, Koceľova ul.,
Mojmírova ul.)
Žiadosť Branislava Stejskala o zriadenie vecného bremena
Žiadosť Tomáša Malinu o zriadenie vecného bremena
Žiadosť spol. PTH, a.s., o aktualizáciu zmluvy o zriadení vecného bremena (lokalita
Sever – za COOP Jednota)
Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu o podaní oznámení za rok 2019
Žiadosť spol. SOFISTIK SK, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť Ing. Martina Maslena a manž. o nájom časti pozemku
Ponuka spol. TO-MY-STAV, s.r.o., na predaj nehnuteľnosti (bytový dom 6)
Finančné vyrovnanie zámeny pozemkov s ÚPSVaR a zmena uzn. MsZ č. 410/19
Žiadosť spol. DELTA Group, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť spol. ADVANCE INVESTMENTS, a.s., o kúpu pozemkov
Žiadosť Matúša Březovského o nájom časti pozemku
Žiadosť spol. A P S, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť Rastislava Dúckeho o kúpu pozemku
Žiadosť Tibora Králika o kúpu pozemku
Žiadosť Matúša Vanča a manž. o zrušenie predkupného práva
Informácia o možnosti využitia objektu bývalých Zberných surovín
Žiadosť Ing. Alice Šnircovej o kúpu časti pozemku
Žiadosť Ing. Jaromíra Páleníka o kúpu časti pozemku
Žiadosť Mgr. Kataríny Vidovej o kúpu pozemku
Žiadosť Tomáša Pucharta o kúpu časti pozemku
Verejná ponuka predaja prebytočného majetku vo vlastníctve mesta
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257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.

Žiadosť Ondřeja Bieleka a manž. o kúpu časti pozemku
Žiadosť Spoločenstva urbárnikov Malá Lehôtka o zvýšenie výšky nájomného
Žiadosť Tomáša Sadeckého o kúpu časti pozemku
Návrh na vyhlásenie OVS - prevod pozemku v k. ú. Hradec
Žiadosť Ing. Petra Fungáča a manž. o kúpu časti pozemku
Žiadosť Ľuboša Leitmana a manž. o kúpu časti pozemku
Vyhodnotenie OVS – pozemok v priemyselnom parku – víťaz Peter Bátora
Vyhodnotenie OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste – neúspešná súťaž
Informácia
o nájomných
vzťahoch
s podielovými
spoluvlastníkmi
pozemkov
nachádzajúcich sa v areáli CVČ
Návrh na usporiadanie pozemkov v areáli CVČ so Slovenským pozemkovým fondom
Informácia spol. SMMP, s.r.o., o OVS – víťaz spol. Brose Prievidza, s.r.o.

27

Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 17. 08. 2020
od 215 do 267
číslo: 215/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh programu MsR na deň 17. 08. 2020,
II.
schvaľuje
program MsR na deň 17. 08. 2020.
číslo: 216/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Vyhodnotenie uznesení MsR;
II.
sleduje uznesenia:
rok 2000: 241/II.
rok 2015: 109/II.a)b),
rok 2016: 97/IV.,
rok 2017: 49/III., 269/III., 309/II., 608/II.
rok 2018: 141/III., 347/II.,
rok 2019: 25/III., 177/II.III., 315/III., 318/II., 322/I., 350/II.,
rok 2020: 10/II., 58/II., 214/II.
III.
vypúšťa zo sledovania uznesenia:
rok 2018: 385/I.
rok 2020: 74/II. III. IV, 113/II., 114/II.,
IV.
ruší uznesenia
rok 2015: 112/II.
číslo: 217/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020,
II.
odporúča MsZ
a) schváliť II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020,
b) určiť v súlade s § 24 ods.1 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre Zariadenia pre seniorov Prievidza
Záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2020
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy ............................ 1 852 630 €
2) výdavky na reprezentačné .................................................
165 €
číslo: 218/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok
2020,
II.
odporúča MsZ
zobrať na vedomie Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi za I. polrok 2020.

číslo: 219/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku
2020,
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II.

odporúča MsZ
schváliť II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku 2020
vo výške:
Celkové príjmy
v tom dotácie od zriaďovateľa
z toho prevádzkové dotácie
z toho kapitálové dotácie
Celkové výdavky

III.

780 481,00 €
615 581,00 €
608 581,00 €
7 000,00 €
780 481,00 €

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 KaSS na rozpočtový rok 2020 po II. zmene rozpočtu KaSS:
limit na mzdy, platy a služobné príjmy
346 776,00 €
výdavky na reprezentačné
500,00 €
príspevok na prevádzku od zriaďovateľa
615 581,00 €

číslo: 220/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na nájom nehnuteľnosti – prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
– nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi
- nebytové priestory bez zariadenia (t.j. bez barového pultu, nábytku, stolov, stoličiek
a sedačiek) v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v
Prievidzi, č. súp. II. 325, za účelom prevádzkovania kaviarne s terasou a poskytovaním
služieb s tým spojených,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi prenechať do nájmu
dočasne prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského
strediska v Prievidzi - nebytové priestory bez zariadenia (t.j. bez barového pultu, nábytku,
stolov, stoličiek a sedačiek) v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F.
Madvu 11 v Prievidzi, č. súp. II. 325, za účelom prevádzkovania kaviarne s
terasou a poskytovaním služieb s tým spojených o celkovej podlahovej ploche 125,75 m 2,
z toho podlahová plocha prevádzkovej časti kaviarne je 63,15 m2, prípravňa 15,20 m2,
terasa vo výmere plochy 25 m2 a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne 22,4
m2, objekt nachádzajúci sa na pozemku, parcela registra C KN č. 9, formou obchodnej
verejnej súťaže s podmienkami:
a) účel využitia: prevádzkovanie kaviarne s terasou a poskytovanie služieb s tým
spojených,
b) výška nájomného: najvyššia ponuka v € / m2 / rok, bez energií,
c) úhrada energií: mesačne na základe fakturácie – vyúčtovanie podľa skutočnej
spotreby,
d) termín zaplatenia nájomného: najvýhodnejšia ponuka,
e) doba nájmu: neurčitá od 01. 10. 2020,
f) súťaž návrhov: predložiť projekt priestorov kaviarne, ktorý bude znázorňovať modernú a
atraktívnu divadelnú nefajčiarsku kaviareň a zmodernizovanie terasy,
g) záväzok nájomcu do jedného mesiaca od účinnosti nájomnej zmluvy sprevádzkovať
pre verejnosť priestory kaviarne v zmysle predloženého projektu kaviarne,
h) zabezpečenie starostlivosti o priestor, v ktorom je umiestnená kaviareň – priestory na
prízemí budovy DK so samostatným vchodom a tiež s vchodom z budovy; priestory
pozostávajú z prevádzkovej časti kaviarne, prípravne, terasy a sociálneho zázemia
(priestory nie sú vybavené zabudovanými zariadeniami, nábytkom).
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
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číslo: 221/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovaciu správu programového
rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. – VI./2020,
II.
odporúča MsZ
zobrať na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovaciu
správu programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. – VI./2020.
číslo: 222/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) rozpočtové opatrenia č. 9 - 11, schválené v kompetencii primátorky mesta Prievidza;
b) návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020;
c) návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej z Ministerstva
financií Slovenskej republiky v roku 2020, do výšky výpadku dane z príjmov fyzických
osôb za rok 2020, do výšky 900 000 €, podľa vládou schválených podkladov,
a v prípade prijatia návratnej finančnej výpomoci, návrh na zníženie prijatia úveru
schváleného v rozpočte mesta v pôvodnej výške 1 620 000 €, na upravenú sumu
úveru vo výške 720 000 €;
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020, s pripomienkou
komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít:
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
- znížiť finančné prostriedky vo výške 3 500 € v Programe 3- Interné služby mesta,
Podprogram 8 - Mestský informačný systém, Položka 14 - Dátová
a telekomunikačná sieť;
- navýšiť finančné prostriedky vo výške 3 500 € v Programe 13 - Sociálne služby,
Podprogram 14 - Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov, za účelom
nákupu umývačky riadu, s doplnením textu akcie: Nákup prev. strojov, prístrojov
a zariadením (el. sporák, el. kotol, umývačka riadu);
Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

419 907 €
328 575 €
81 332 €
10 000 €

Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie

419 907 €
284 183 €
135 724 €
0€

pričom celková bilancia programového rozpočtu po II. zmene je nasledovná:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie
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45 094 732 €
34 813 797 €
3 196 236 €
7 084 699 €
45 094 732 €
35 533 175 €
5 612 768 €
3 948 789 €

b) použitie peňažného fondu mesta Prievidza v roku 2020 v zmysle II. zmeny rozpočtu
takto:
zvýšenie použitia Rezervného fondu v celkovej výške 10 000 €
pozostáva z:
- zvýšenia o 48 739 € na kapitálové výdavky mesta;
- zníženia o 38 739 € na vykrytie schodku bežného rozpočtu.
III.

odporúča MsZ splnomocniť primátorku mesta
a) rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia návratných zdrojov financovania a podmienkach
poskytnutia návratných zdrojov financovania;
b) v prípade schválenia návratnej finančnej výpomoci Ministerstvom financií Slovenskej
republiky, upraviť rozpočet finančných operácií príjmových, podľa platnej ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, zapojením takto získaných finančných
prostriedkov do rozpočtu mesta.

číslo: 223/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Správu spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie
1 – 12/2019,
II.
odporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných
zmlúv za obdobie 1 – 12/2019.
číslo: 224/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi
mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č.
19, za účelom zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových
zariadení;
ide o nehnuteľný majetok:



II.

Workoutový prvok – mestská časť Hradec , v celkovej obstarávacej cene 4 680,00 €,
Oplotenie ihriska na Astrovej ul., v celkovej obstarávacej cene 6 871,15 €,
Oplotenie ihriska na Ul. A. Rudnaya, v celkovej obstarávacej cene 6 281,58 €.

odporúča MsZ
schváliť rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom
Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 19, za
účelom zariadenia záležitostí na úseku verejnej zelene, detských a športových zariadení,
a to o:
 Workoutový prvok – mestská časť Hradec , v celkovej obstarávacej cene 4 680,00 €,
 Oplotenie ihriska na Astrovej ul., v celkovej obstarávacej cene 6 871,15 €,
 Oplotenie ihriska na Ul. A. Rudnaya, v celkovej obstarávacej cene 6 281,58 €.

číslo: 225/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi
mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č.
17, za účelom zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií;
ide o nehnuteľný majetok:
 Spevnené plochy na Krajnej ul., v celkovej obstarávacej cene 4 987,97 €,
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 Rekonštrukcia chodníka na Veľkonecpalskej ul., v celkovej obstarávacej cene 39 947,46 €,
 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Svätoplukovej ul., v celkovej obstarávacej cene
30 722,10 €,
 Rekonštrukcia chodníka na Ceste Vl. Clementisa, v celkovej obstarávacej cene 20 064,00
€,
 Zastávka MHD na Mariánskej ul. v celkovej obstarávacej cene 5 095,20 €,
 Rekonštrukcia chodníka na Mariánskej ul., v celkovej obstarávacej cene 7 183,51 €,
 Spevnené plochy na Hrabovej ul., v celkovej obstarávacej cene 7 058,74 €,
 Spevnené betónové a asfaltové plochy na Šumperskej ul., v celkovej obstarávacej cene
12 325,92 €,
 Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova, v celkovej obstarávacej
cene 416 858,07 €.
II.

odporúča MsZ
schváliť rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom
Prievidza a spol. TSMPD, s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 17, za
účelom zariadenia záležitostí na úseku miestnych komunikácií, a to o majetok:
 Spevnené plochy na Krajnej ul., v celkovej obstarávacej cene 4 987,97 €,
 Rekonštrukcia chodníka na Veľkonecpalskej ul., v celkovej obstarávacej cene 39 947,46 €,
 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Svätoplukovej ul., v celkovej obstarávacej cene
30 722,10 €,
 Rekonštrukcia chodníka na Ceste Vl. Clementisa, v celkovej obstarávacej cene 20 064,00
€,
 Zastávka MHD na Mariánskej ul. v celkovej obstarávacej cene 5 095,20 €,
 Rekonštrukcia chodníka na Mariánskej ul., v celkovej obstarávacej cene 7 183,51 €,
 Spevnené plochy na Hrabovej ul., v celkovej obstarávacej cene 7 058,74 €,
 Spevnené betónové a asfaltové plochy na Šumperskej ul., v celkovej obstarávacej cene
12 325,92 €,
 Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova, v celkovej obstarávacej
cene 416 858,07 €.

číslo: 226/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) návrh mesta na rozšírenie a zosúladenie evidencie pozemkov v rámci Nájomnej
zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spol. TSMPD s.r.o., zo dňa
30.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, na úseku prevádzky a údržby
mestských cintorínov;
Ide o pozemky:
 areál cintorína v Hradci - pozemok, parcela C KN č. 303/6, ostatná plocha
s výmerou
30,75 m2, v celkovej obstarávacej cene 168,42 €,
 areál cintorína v Hradci - pozemok, parcela C KN č. 303/21, ostatná plocha
s výmerou 1 m2, v celkovej obstarávacej cene 7,60 €.
b)

II.

informáciu, že dňa 04.08.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
zverejnený zámer mesta prenechať do nájmu majetok podľa písmena a) tohto bodu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia služieb v oblasti
pohrebníctva a činností spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov pre
spoločnosť TSMPD s.r.o.

odporúča MsZ
schváliť nájom nehnuteľného majetku:
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 areál cintorína v Hradci - pozemok, parcela C KN č. 303/6, ostatná plocha
s výmerou
30,75 m2, v celkovej obstarávacej cene 168,42 €,
 areál cintorína v Hradci - pozemok, parcela C KN č. 303/21, ostatná plocha
s výmerou 1 m2, v celkovej obstarávacej cene 7,60 €.
pre spoločnosť TSMPD s.r.o., za účelom zabezpečovania služieb v oblasti pohrebníctva
a činností spojených s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov, spôsob podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, 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 patrí aj správa
a údržba obecného cintorína, za podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve zo dňa
30.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 10, t. j. ročného nájomného za majetok
cintorínov vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú, a to formou písomného dodatku.
číslo: 227/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh primátorky mesta na udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza podľa § 24
Štatútu mesta Prievidza Michalovi Krajčíkovi in memoriam za významné zásluhy o rozvoj
mesta Prievidza v 20. storočí,
II.
odporúča MsZ
schváliť udelenie Čestného občianstva mesta Prievidza podľa § 24 Štatútu mesta
Prievidza Michalovi Krajčíkovi in memoriam za významné zásluhy o rozvoj mesta
Prievidza v 20. storočí.

číslo: 228/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenej 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“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
odporúča MsZ
schváliť
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 13 429,11 € t.j. 5,0 % z celkových výdavkov na
projekt,
c)
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
číslo: 229/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie:
žiadosť Tanečnej školy Věry Nedeljakovej – Tanečného klubu Hildy Preinerovej,
IČO:
33 785 066 miesto podnikania Ul. M. Gorkého 17/4, Prievidza o odpustenie pohľadávky
vo výške 718,40 €, ktorá vznikla z titulu neuhradenia nájomného a prevádzkových
nákladov za užívanie prenajatých priestorov v budove Centra voľného času, Ulica K.
Novackého 14, Prievidza v období od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019,
II.
odporúča primátorke mesta
v zmysle IS – 80 bod 7.5.1 a 7.5.3 písm. a) odpustiť Tanečnej škole Věry Nedeljakovej –
Tanečnému klubu Hildy Preinerovej, IČO: 33 785 066 miesto podnikania Ul. M. Gorkého
17/4, Prievidza, pohľadávku vo výške 718,40 € vzniknutej z titulu neuhradeného
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nájomného a neuhradených prevádzkových nákladov za užívanie prenajatých priestorov
v budove Centra voľného času, Ulica K.Novackého 14, Prievidza v období od 1. 9. 2019
do 31. 12. 2019.
číslo: 230/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Tanečnej školy Věry Nedeljakovej – Tanečného klubu Hildy Preinerovej, IČO:
33 785 066, miesto podnikania Ul. M. Gorkého 17/4, Prievidza, o zníženie prevádzkových
nákladov za kalendárny rok 2020 až do konca augusta 2021, v zmysle užívania
prenajatých priestorov v budove Centra voľného času, Ulica K. Novackého 14, v súlade IS
č.80 – Zásady hospodárenie s majetkom mesta Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť v súlade s IS č.80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza zníženie
stanovenej výšky prevádzkových nákladov Tanečnej školy Věry Nedeljakovej –
Tanečného klubu Hildy Preinerovej IČO: 33 785 066, miesto podnikania Ul. M. Gorkého
17/4, Prievidza, v zmysle užívania prenajatých priestorov v budove Centra voľného času,
Ulica K. Novackého 14, Prievidza, na dobu určitú, a to: od 1.1.2020 do 31.08.2021 o 50
%.
číslo: 231/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Komisie na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov
historických označení na udelenie ocenenia Prievidzský anjel v roku 2020,
II.
schvaľuje
podľa § 30 Štatútu mesta Prievidza udelenie ocenenia Prievidzský anjel v roku 2020
týmto osobám, organizáciám a skupinám osôb:
Zoznam vybraných nominácií na udelenie ceny Prievidzský anjel 2020:
1

Anton Bakyta

Za mnohonásobné darcovstvo krvi a prínos pre
miestnu komunitu pri práci domovníka.

2

Božena Blaháčová

Za mimoriadny prínos pri knihovníckej práci v
Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, prácu s
čitateľmi a organizáciu atraktívnych podujatí a
aktivít pre obyvateľov mesta.

3

Branislav Bullo

Za mimoriadny prínos v kultúrnom a spoločenskom
živote v mestskej časti Veľká Lehôtka, za prínos v
oblasti gospelovej hudby.

4

Mgr. Art. Eduard Gürtler

Za mimoriadny prínos v oblasti ochotníckeho
divadla, motivovanie mladých ľudí k pozitívnemu
vzťahu k divadlu a dramatickej tvorbe a obohatenie
kultúry o ďalší divadelný rozmer v našom regióne.

5

Helena Mečiarová

Za
mimoriadnu
občiansku
angažovanosť,
zachovávanie tradičných techník ručných prác,
ochotu a nezištnú pomoc v mestskej časti Necpaly.

6

RNDr. Jaroslav Perniš

Za vydanie jeho 10. publikácie „O prievidzskom
gymnáziu“, takmer 400 stranovej monografie s
unikátnymi dobovými fotografiami, mapujúcej
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dejiny strednej
Prievidzou.

školy

nerozlučne

spätej

s

7

Lenka Ilčíková

Za úspešný proces prípravy Akčného plánu
transformácie Hornej Nitry, aktívne členstvo v
pracovných skupinách a zdôrazňovanie významu
participácie verejnosti na všetkých úrovniach.

8

Mgr. Mária Hausnerová

Za úspešnú športovú kariéru v oblasti plávania,
pedagogickú činnosť a organizáciu základných
plaveckých výcvikov pre viac ako 15 tisíc detí, pri
príležitosti životného jubileua 70 rokov.

9

Ing. Mariana a Mgr. Bohumil Za mimoriadny prínos v organizačnom tíme
Vaňovci
podujatí v mestskej časti Necpaly pri príležitosti
životných jubileí 60 rokov.

10

Martin Čmiko

Za prácu správcu v útulku pre bezprístrešných
ochotu kedykoľvek pomôcť a poradiť aj napriek
zdravotným ťažkostiam vo veku 70 rokov.

11

Oľga Mečiarová

Za vrúcny vzťah k rodisku, dlhoročnú nevšednú,
obetavú a zmysluplnú aktívnu starostlivosť o
drobnú sakrálnu stavbu Pieta na Bojnickej ceste.

12

Renáta Renčíková

Za kreatívnu prípravu akcií pre členov Slovenského
zväzu
zdravotne
postihnutých
k
rôznym
príležitostiam
a
spríjemňovanie
prostredia,
pripravou dekorácií a ručne vyrobených darčekov.

13

Mgr. Vlasta Miklasová

Za aktívnu spoluprácu s neziskovými organizáciami
v oblasti sociálnej pomoci obyvateľom a ľuďom
odkázaným na pomoc a za udržanie kvality
sociálnych služieb a školstva vďaka jej
zodpovednému, obetavému a kompetentnému
plneniu pracovných úloh a povinností.

14

Bc. Zuzana Adámiková

Za prípravu kultúrno-spoločenských podujatí na
vysoko
profesionálnej
úrovni
v Kultúrnom
a spoločenskom
stredisku
Prievidza,
za
pedantnosť, pracovné nasadenie a vynikajúce
organizačné schopnosti.

15

Ing. arch. Zuzana Hlinková

Za mimoriadny prínos v oblasti ochrany životného
prostredia, prírody, zachovania pamiatok v meste,
a zapájania verejnosti do premien mesta.

číslo: 232/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Komisie na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov
historických označení na udelenie ocenenia Cena primátora mesta Prievidza Ľudmile
Velikovovej za mimoriadny prínos a zásluhy v oblasti pomoci zdravotne postihnutým
v meste Prievidza,
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II.

odporúča primátorke mesta
udeliť mestské ocenenie Cena primátora mesta Prievidza Ľudmile Velikovovej za
mimoriadny prínos a zásluhy v oblasti pomoci zdravotne postihnutým v meste Prievidza.

číslo: 233/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Komisie na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov
historických označení na udelenie ocenenia Cena primátora mesta Prievidza
RNDr. Milošovi Franekovi za rozvoj slovenského matematického vzdelávania, rozvoj
talentov na prievidzskom gymnáziu a šírenie jeho dobrého mena,
II.
odporúča primátorke mesta
udeliť mestské ocenenie Cena primátora mesta Prievidza RNDr. Milošovi Franekovi za
rozvoj slovenského matematického vzdelávania, rozvoj talentov na prievidzskom
gymnáziu a šírenie jeho dobrého mena.
číslo: 234/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
požiadavku na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmenu územného plánu
mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok 21-2 - zmena funkcie z „Nezastavané územie
(prevažujúca časť ÚPC , plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov)“ na
„Rekreačné územie intenzívne“, žiadateľa – DKP SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta
1572, 972 71 Nováky, vlastníka pozemkov CKN 1228; 1229/3,4; KU Veľká Lehôtka a časti
pozemkov CKN 1227/1; 1229/1 KU Veľká Lehôtka,
II.
neodporúča MsZ
schváliť obstaranie zmeny územného plánu mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok 212 - zmena funkcie z „Nezastavané územie (prevažujúca časť ÚPC, plochy
poľnohospodársky využívaného územia a lesov)“ na „Rekreačné územie intenzívne“,
žiadateľ – DKP SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná cesta 1572, 972 71 Nováky, vlastník
pozemkov CKN 1228; 1229/3,4; KU Veľká Lehôtka a časti pozemkov CKN 1227/1; 1229/1
KU Veľká Lehôtka.
číslo: 235/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ul. G. Švéniho 3 H,
Prievidza, IČO: 36 325 961,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta
Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Ul.
Energetikov, Koceľova ul., Mojmírova ul.):
- parcela registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 575 m2,
- parcela registra C KN č. 5345/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2,
- parcela registra C KN č. 5346/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 277 m2,
- parcela registra C KN č. 5348/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 945 m2,
- parcela registra C KN č. 5351, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 058 m2,
- parcela registra C KN č. 5353/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 656 m2,
- parcela registra C KN č. 5363/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 366 m2,
- parcela registra C KN č. 5363/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 46 m2,
- parcela registra C KN č. 5363/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 m2,
- parcela registra C KN č. 5361, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 277 m2,
- parcela registra C KN č. 5392/1, ostatné plochy s výmerou 5724 m2,
- parcela registra C KN č. 5399/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 701 m2,
- parcela registra C KN č. 5399/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2,
- parcela registra C KN č. 5399/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 162 m2,
- parcela registra C KN č. 5399/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 311 m2,
právo uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí – horúcovodné rozvody,
v rámci stavby „Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS 1, Prievidza“,
v predpokladanom rozsahu 1780 m2;
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b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 81/2019, ktorú
vyhotovila spoločnosť GEOmark s.r.o. dňa 10.02.2020 s vyznačením priebehu IS spolu s
ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1-34 (na
základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP
aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18);
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza
- parcela registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 575 m2,
- parcela registra C KN č. 5345/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2,
- parcela registra C KN č. 5346/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 277 m2,
- parcela registra C KN č. 5348/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 945 m2,
- parcela registra C KN č. 5351, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 058 m2,
- parcela registra C KN č. 5353/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 656 m2,
- parcela registra C KN č. 5363/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 366 m2,
- parcela registra C KN č. 5363/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 46 m2,
- parcela registra C KN č. 5363/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 m2,
- parcela registra C KN č. 5361, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 277 m2,
- parcela registra C KN č. 5392/1, ostatné plochy s výmerou 5724 m2,
- parcela registra C KN č. 5399/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 701 m2,
- parcela registra C KN č. 5399/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2,
- parcela registra C KN č. 5399/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 162 m2,
- parcela registra C KN č. 5399/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 311 m2,
v časti diel 1-34 v rozsahu výmery 1780 m2, právo uloženia inžinierskych sietí –
podzemných rozvodov horúcovodu na časti pozemkov a strpieť vstup na tieto pozemky
v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a opráv týchto
rozvodov k stavbe „Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS 1, Prievidza“,
v prospech spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., podľa zamerania
geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2,
vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po
každej strane 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 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 75,00 €/m2, a za podmienok:
- inžinierske siete realizovať pretlakom popod komunikácie (t. j. teleso ciest a chodníkov),
- v prípade, ak mesto ako vlastník pozemku bude realizovať verejnoprospešnú stavbu,
oprávnený z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu a na vlastné náklady (ak sa
nedohodne inak), upraví IS a záber z vecného bremena,
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu
s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza,
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 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 tiež uhradí pokutu vo
výške 150 eur za každý deň omeškania,
- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na
pozemkoch vo vlastníctve mesta),
- na uzavretie zmluvy sa použijú primerane podmienky vyplývajúce z Memoranda o
spolupráci zo dňa 15.12.2016 so spoločnosťou SSE-D, a. s., mimo stanovenia výšky
odplaty.

číslo: 236/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
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žiadosť Branislava Stejskala, trvalý pobyt Prievidza, Mojmírova ulica 6/8, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Ul. Energetikov), parcela registra C KN č. 5346/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2277 m2 a parcela registra C KN č. 5348/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9945 m2, právo uloženia inžinierskej sietí prípojky vody a kanalizácie v rozsahu porealizačného Geometrického plánu č. 48185655107/2020 (diel 1-2), ktorý vyhotovil Patricius Sova – GEOSKTEAM dňa 12.06.2020, ktorý
bol overený katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza dňa 24.06.2020 pod
číslom 694/2020 Ing. Barborou Petriskovou. Rozsah vecného bremena je 32 m2,
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5346/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2277 m2 a parcela registra C KN č. 5348/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9945 m2, právo uloženia inžinierskej sietí prípojky vody a kanalizácie v rozsahu podľa zamerania Geometrickým plánom č.
48185655-107/2020 (diel 1-2), v prospech vlastníka pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela
registra C KN č. 5346/7 a 5346/22, na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku
v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma
po každej strane 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 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2, a za podmienok:
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 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 tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý
deň omeškania,
- v prípade, ak mesto ako vlastník pozemku bude realizovať verejnoprospešnú stavbu,
oprávnený z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu a na vlastné náklady (ak sa
nedohodne inak), upraví IS a záber z vecného bremena.

číslo: 237/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Tomáša Malinu, trvalý pobyt Prievidza, Uhlištná 860/35B, v zast. Tomášom
Cyprichom, trvalý pobyt Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 329/40, o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta
v k. ú. Veľká Lehôtka (Podhorská ul.), parcela registra E KN č. 1364/1, ostatné plochy
s výmerou 7 026 m2, právo uloženia inžinierskej siete - prípojky vody k plánovanej
novostavbe rodinného domu a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opráv
a rekonštrukcie IS, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je dĺžka cca 9 m +
ochranné pásmo po oboch stranách,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 1364/1,
ostatné plochy s výmerou 7 026 m2, právo uloženia inžinierskej siete - prípojky vody
k plánovanej novostavbe rodinného domu a právo trvalého prístupu za účelom údržby,
opráv a rekonštrukcie IS, v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela
registra C KN č. 929 podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu
podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako
násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí
a šírky ochranného pásma po každej strane 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 zásad, minimálne vo výške 300,00
€; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 10,00 €/m2, a za podmienok:
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- uloženie IS realizovať pretlakom popod komunikáciu,
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 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 tiež uhradí pokutu vo
výške 150 eur za každý deň omeškania,
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu
s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza,
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na
pozemkoch vo vlastníctve mesta),
- v prípade, ak mesto ako vlastník pozemku, bude realizovať verejnoprospešnú stavbu,
oprávnený z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu a na vlastné náklady (ak sa
nedohodne inak), upraví IS a záber z vecného bremena
- žiadateľ je povinný doložiť pracovnú verziu GP, kde bude vyznačený priebeh IS spolu s
ich ochranným pásmom (vychádzajúc z doloženej projektovej dokumentácie v rozsahu
predpokladaná dĺžka + ochranné pásmo), ktorého rozsah bude zaznamenaný v popisnej
časti GP ako diel. Geodet bude povinný vyznačiť v GP zoznam súradníc a následne bude
žiadosť predložená na prerokovanie do MsZ.
číslo: 238/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G.
Švéniho 3H, o aktualizáciu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa
16.10.2017, na zriadenie vecného bremena, zodpovedajúceho právu uloženia, údržby
a rekonštrukcie inžinierskych sietí na sídlisku Sever za COOP Jednota v Prievidzi v rámci
stavby „Rekonštrukcia primárnych rozvodov tepla na sídlisku Sever“,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza
- parcela registra C KN č. 5341, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5454 m2
- parcela registra C KN č. 5327/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 53054 m2
- parcela registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77815 m2
- parcela registra C KN č. 5291/1, ostatné plochy s výmerou 20720 m2
umiestnenie a vedenie inžinierskych sietí – výmenu tepelných rozvodov na sídlisku Sever
za COOP Jednota v Prievidzi v rámci stavby „Rekonštrukcia primárnych rozvodov tepla
na sídlisku Sever“, vrátane práva trvalého prístupu za účelom údržby, opráv a
rekonštrukcie inžinierskych sietí, v prospech spoločnosti Prievidzské tepelné
hospodárstvo, a. s., a to podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu
a za odplatu formou nepeňažného plnenia v hodnote vybudovania nového chodníka v
celej šírke a dĺžke trasy chodníka na Ul. M. Gorkého (uloženie nových rozvodov), a to
položením zámkovej dlažby a za podmienok:
- pri preložení rozvodov pri súčasnom detskom zariadení na Ul. M. Gorkého zvoliť také
trasovanie, ktoré nebude zasahovať do existujúceho areálu detských zariadení a ani do
vysadených drevín v tejto lokalite,
- vybudovania nového chodníka v celej šírke a dĺžke trasy pôvodného chodníka na Ul. M.
Gorkého (uloženie nových rozvodov), a to položením zámkovej dlažby,
- dodržať všeobecne záväzné predpisy pri rekonštrukcii tepelných rozvodov,
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu
s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza,
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude
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uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo
výške 150 eur za každý deň omeškania,
- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na
pozemkoch vo vlastníctve mesta),
- na uzavretie zmluvy sa použijú primerane podmienky vyplývajúce z Memoranda
o spolupráci zo dňa 15.12.2016 so spoločnosťou SSE-D, a. s., mimo stanovenia výšky
odplaty,
- žiadateľ je povinný doložiť pracovnú verziu GP, kde bude vyznačený priebeh IS spolu s
ich ochranným pásmom (vychádzajúc z doloženej projektovej dokumentácie v rozsahu
predpokladaná dĺžka + ochranné pásmo), ktorého rozsah bude zaznamenaný v popisnej
časti GP ako diel. Geodet bude povinný vyznačiť v GP zoznam súradníc a následne bude
žiadosť predložená na prerokovanie do MsZ.
číslo: 239/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa
ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov za rok 2019,
II.
odporúča MsZ
zobrať na vedomie informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom
zastupiteľstve v Prievidzi o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2019.
číslo: 240/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti SOFISTIK SK s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, zastúpená
konateľom Christiánom Vagáňom, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku
parcely registra CKN č. 3978/5 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 14217 m2,
evidovaná na LV č. 1 (pri Športovej hale), v predpokladanej výmere 10 m2, na účel
prevádzkovania pojazdnej gastropredajne s predajom hranoliek, pizze, hot-dogu a pod.
počas piatkov a sobôt,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza,
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 3978/5 – zastavaná
plocha a nádvorie, s výmerou 14217 m2, evidovaná na LV č. 1 (pri Športovej hale),
v predpokladanej výmere 6 m2, pre spoločnosť SOFISTIK SK s.r.o. Bratislava, na účel
prevádzkovania pojazdnej gastropredajne s predajom hranoliek, pizze, hot-dogu a pod.
počas piatkov a sobôt.

číslo: 241/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Martina Maslena a manž., bytom Jánošíkova ul. 3058/13A, Prievidza,
o nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, Jánošíkova ulica,
parcela C KN č. 2857/38 – ostatná plocha s výmerou 645 m2, evidovaná na LV 1,
v rozsahu výmery 42 m2, z dôvodu zabezpečenia prístupu na pozemok a k hospodárskej
budove,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza,
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 2857/38 – ostatná
plocha s výmerou 645 m2, evidovaná na LV 1, vo výmere 42 m2, pre Ing. Martina Maslena
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a manž., bytom Jánošíkova ul. 3058/13A, Prievidza, na účel zabezpečenia prístupu na
pozemok a k hospodárskej budove.
číslo: 242/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) ponuku spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, 972 17 Kanianka,
IČO: 36 797 006 na predaj nehnuteľnosti „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b. j. Bytový
dom 6 a inžinierske siete, ul. Gazdovská, Prievidza“,
b) dokumenty k predaju uvedenej nehnuteľnosti: Prepočet výšky dotácie a úveru, Technická
vybavenosť pre Bytový dom 6, Krycie listy rozpočtu, Návrhy na vydanie kolaudačných
rozhodnutí,
c) dôvodovú správu k zámeru mesta obstarať kúpou predmetnú nehnuteľnosť,
d) podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
e) podmienky žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo
Štátneho fondu rozvoja bývania,
f) podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie a obstaranie technickej vybavenosti podľa
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v
znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
II.

odporúča MsZ
schváliť
Účel

 Investičný zámer – Kúpa skolaudovanej nehnuteľnosti „Bytový dom č. 6 (bytov 2 x 12 b.
j.) a inžinierske siete, ul. Gazdovská, Prievidza“ , ktorá bola zhotovená v súlade
s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Martinom Jahodníkom INPOSTAV
a schválenou v stavebnom konaní č. 2.4.2-03-8250-2019, zo dňa 31.10.2019, na
pozemkoch parcelách registra C KN č. 6652/239, 6652/240.

 Investičný zámer – kúpa súvisiacej technickej vybavenosti, ktorá bola zhotovená v súlade
s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Martinom Jahodníkom INPOSTAV
a schválenou v stavebnom konaní č. 2.4.2-03-8250-2019, zo dňa 31.10.2019 stavebné
objekty:
SO 05 Prípojka tepla
SO 06 Elektrické prípojky NN
SO 07 Verejné osvetlenie
v stavebnom konaní 2.4.2-03-8243-2019, zo dňa 25.7.2019 stavebné objekty:
SO 02.1 Komunikácia, chodníky
SO 02.2 Odstavné plochy
v stavebnom konaní 2.4.2-03-8735-2020, zo dňa 06.08.2020 stavebný objekt:
SO 09 Rozšírenie siete NN
v stavebnom konaní OU-PD-OSZP-2019/013330, zo dňa 15.8.2019, a v OU-PD-OSZP2019/
024540-007, zo dňa 31.12.2019 stavebné objekty:
SO 03 Prípojka vodovodu
SO 04.1 Kanalizácia splašková
SO 04.2 Kanalizácia dažďová

 Účel obstaranie nájomných bytov na základe Kúpnej zmluvy za cenu vo výške:
SO 01

Bytový dom 6

1 305 841,68 €
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 Účel obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti na základe Kúpnej zmluvy za cenu vo
výške:
SO 02.1
Komunikácia, chodníky
SO 02.2
Odstavné plochy
SO 03
Prípojka vodovodu
SO 04.1
Kanalizácia splašková
SO 04.2
Kanalizácia dažďová
SO 05
Prípojka tepla
SO 06
Elektrické prípojky NN
SO 07
Verejné osvetlenie
SO 08
Rozšírenie siete NN
Cena technickej vybavenosti spolu :

37 359,31 €
30 729,53 €
11 435,48 €
22 382,96 €
6 613,14 €
27 418,81 €
1 329,91 €
7 342,87 €
7 828,57 €
152 440,60 €

Podania žiadostí

 O poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, vo výške 522 330,00 €

 O poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu
rozvoja bývania, vo výške 783 500,00 €

 O poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zložení:
SO 02.1
SO 07

Komunikácia, chodníky
Verejné osvetlenie

SO 02.2
SO 03
SO 04.1
Dotácia spolu:

Odstavné plochy
Prípojka vodovodu
Kanalizácia splašková

20 880,00 €
9 360,00 €
7 920,00 €
11 730,00 €
49 890,00 €

podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Zmluvu

 Nadobudnutie vlastníctva a uzatvorenie Kúpnej zmluvy so zhotoviteľom TO-MY-STAV
s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, IČO: 36 797 006, predmetom ktorej je
kúpa skolaudovanej nehnuteľnosti „Bytového domu č. 6 (bytov 2x 12 b.j.) a inžinierske
siete, ul. Gazdovská, Prievidza“, ktorá pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Bytový dom 6
SO 02.1 Komunikácie, chodníky
SO 02.2 Odstavné plochy
SO 03 Prípojka vodovodu
SO 04.1 Kanalizácia splašková
SO 04.2 Kanalizácia dažďová
SO 05 Prípojka tepla
SO 06 Elektrické prípojky NN
SO 07 Verejné osvetlenie
SO 09 Rozšírené siete NN
s odkladacou podmienkou, že v prípade neposkytnutia finančných prostriedkov, teda
dotácie z MDaV SR a úveru zo ŠFRB, mesto Prievidza nemá záväzok kúpiť predmetný
bytový dom.
Financovanie
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 Spôsob financovania obstarania bytov v bytovom dome:
a) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 783 500,00 €
b) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 522 330,00 €
c) Vlastné zdroje mesta vo výške 11,68 €

 Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:
Príloha č. 1 – Výpočet dotácií a vlastných zdrojov pre technickú vybavenosť

 Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo výške
11,68 € z rozpočtu mesta

 Vyčlenenie

vlastných finančných prostriedkov na obstarania súvisiacej technickej
vybavenosti vo výške 102 550,60 € z rozpočtu mesta
Záväzky

 Záväzok mesta dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv
ustanovenia §12 a §22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
 Záväzok mesta dodržiavať nájomný charakter bytov.
 Záväzok mesta zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov
obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
 Záväzok mesta zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č.
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
predpisov.
Príloha č.1:
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číslo: 243/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu, že na základe posledného pracovného stretnutia s vedením ÚPSVaR, trvá
ÚPSVaR na finančnom vyrovnaní za zámenu pozemkov podľa ZP,
b) žiadosť právnej kancelárie o vyjadrenie sa k spôsobu využitia pozemku vo vlastníctve
SR, parcely registra CKN č. 2257/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1372 m2,
evidovaný na LV č. 6663, v prípade uzatvorenia zámennej zmluvy a získania pozemku do
vlastníctva mesta v zmysle predloženej dôvodovej správy,
c) informáciu o uznesení č. 410/19, schválenom mestským zastupiteľstvom dňa
09.12.2019 s prijatými podmienkami,
d) informáciu útvaru architekta o možnosti využitia pozemku v zmysle platného ÚPN M
mesta,
e) informáciu odd. výstavby o odhadovaných nákladoch za výstavbu parkoviska,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) finančné vysporiadanie rozdielu hodnoty pozemkov zamieňaných v k. ú. Prievidza
medzi mestom Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 2157/2, ostatná plocha
vo výmere 3598 m2, evidovaný na LV č. 1 (Šumperská ulica za budovou VŠ), z ktorého
boli geometrickým plánom č. 185/2019, vyhotoveným geodetom Patrikom Sovom –
GEOSKTEAM dňa 12.08.2019, odčlenené a novovytvorené parcely CKN č. 2157/42
s výmerou 359 m2, č. 2157/43 s výmerou 61 m2, č. 2157/44 s výmerou 91 m2, č. 2157/45
s výmerou 162 m2 a časť pozemku parcela reg. CKN č. 2051/1 zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 2306 m2 , z ktorej bol odčlenený pozemok parc. č. 2051/30 s výmerou
10 m2, spolu pozemky vo vlastníctve mesta vo výmere 683 m2 a pozemkom vo vlastníctve
SR, v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, parcela registra CKN č.
2257/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1372 m2, evidovaný na LV č. 6663
(Hviezdoslavova ulica – tzv. tankodrom), ktorý je na základe vypracovaných znaleckých
posudkov vo výške 5.900,00 Eur,
b) zmenu uzn. MsZ č. 410/19 zo dňa 9.12.2019 takto:
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v bode II. a) sa pôvodný text: „zámer mesta Prievidza zameniť prebytočný majetok mesta,
časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 2157/2, ostatná
plocha vo výmere 3598 m2, evidovaný na LV č. 1 (Šumperská ulica za budovou VŠ),
z ktorého“ nahrádza textom: „zámer mesta Prievidza zameniť prebytočný majetok mesta,
časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 2157/2, ostatná
plocha vo výmere 3598 m2 a časť pozemku parcela reg. CKN
č. 2051/1 zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 2306 m2, evidované na LV č. 1 (Šumperská ulica za
budovou VŠ) z ktorých“
v bode II. c) pôvodný text nahradiť novým textom: „zámenu realizovať s finančným
vysporiadaním rozdielu v hodnote pozemkov podľa ZP“.
číslo: 244/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti DELTA Group, s.r.o., Bojnická cesta 24, Prievidza, IČO: 45 262 578
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Nábrežnej ulici,
parc. reg. CKN č. 3976/14 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3043m2, evidovaná
na LV
č. 1, v predpokladanej výmere 1600 m2, na účel vybudovania nového objektu
reštaurácie s relaxačno-oddychovou zónou s celoročným využitím,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza,
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 3976/14 –
zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3043 m2, evidovaná na LV č. 1, pre spoločnosť
DELTA Group, s.r.o., Bojnická cesta 24, Prievidza, IČO: 45 262 578, na účel vybudovania
nového objektu reštaurácie s relaxačno-oddychovou zónou s celoročným využitím.
číslo: 245/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti ADVANCE INVESTMENTS a. s., so sídlom Ciglianska cesta 1, 971
36 Prievidza, o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov, parcely registra C KN č.
2374/7, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 546 m2, č. 1184/81, zastavané plochy
a nádvorie s výmerou 27 m2 a č. 2374/10, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 30
m2, spolu s výmerou 1 603 m2, na účel scelenia pozemkov pod autobusovou stanicou
a z dôvodu čerpania podporných fondov na rekonštrukciu autobusovej stanice. Zámerom
spoločnosti je zvýšiť úroveň poskytovaných služieb, zrealizovať nové prestrešenie,
vybudovať nové informačné systémy, inštalovať nový moderný praktický mobiliár
a zrealizovať opravu povrchu odstavných plôch. Na parcelách registra C KN č. 2374/7 a
č. 1184/81 je uzavretá so spoločnosťou ADVANCE INVESTMENTS a. s., platná nájomná
zmluva na dobu určitú 10 rokov s 3 – mesačnou výpovednou lehotou do 04. 10. 2022
a na parcele registra C KN č. 2374/10 je uzavretá platná nájomná zmluva na dobu
neurčitú s 1 – mesačnou výpovednou lehotou zo spoločnosťou SUPER TAXI – MJM taxi
s. r. o., so sídlom Na karasiny 247/25, 971 01 Prievidza.
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú.
Prievidza, pozemky, parcely registra C KN č. 2374/7, zastavané plochy a nádvorie s
výmerou 1 546 m2, č. 1184/81, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 27 m2 a
č. 2374/10, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 30 m2, pozemky spolu s výmerou
1 603 m2, pre spoločnosť ADVANCE INVESTMENTS a. s., so sídlom Ciglianska cesta
1, 971 36 Prievidza, za cenu 20,00 € / m2, na účel scelenia pozemkov pod autobusovou
stanicou, realizácie nového prestrešenia, vybudovania nových informačných systémov,
inštalácie nového moderného praktického mobiliáru a realizácie opravy povrchu
odstavných plôch a z dôvodu čerpania podporných fondov na rekonštrukciu autobusovej
stanice, s podmienkou zachovania funkcie autobusovej stanice a súčasných prístupových
ciest (z Ulice T. Vansovej, Staničnej ulice a Bojnickej cesty),
b) spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného
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tým, že žiadané pozemky sú pre mesto nevyužiteľné a svojím umiestnením sú
bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - kupujúceho.
číslo: 246/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Matúša Březovského, Ul. A. Rudnaya 217/34, Prievidza, o nájom časti
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN č. 387/1,
ostatné plochy s výmerou 14909 m2, v rozsahu výmery 175 m2 (záhrady 2x55 m2 a 1x65
m2), ktorý sa nachádza vedľa bytového domu na Ulici A. Rudnaya, s využitím na
záhradkárske účely. V súčasnosti je pozemok v nájme Štefana Šnirca, ktorý byt predal
žiadateľovi a požiadal o ukončenie NZ č. 30/16,
b) informáciu, že dňa 07.07.2020 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta podľa písmena a)
tohto bodu, pre Matúša Březovského.
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg.
CKN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2, vo výmere 175 m2 (záhrady 2x55 m2
a 1x65 m2), ktorý sa nachádza vedľa bytového domu na Ulici A. Rudnaya, pre Matúša
Březovského, A. Rudnaya 217/34, Prievidza, s využitím na záhradkárske účely, so
záberom pozemku počas celého roka, za podmienok: nájomného vo výške: 0,10 €/m2/rok,
na dobu neurčitú s 1-ročnou výpovednou lehotou, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia
mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko pozemok sa nachádza vedľa bytového domu
a bude slúžiť na záhradkárske účely.
číslo: 247/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti A P S, s.r.o., Bojnická cesta 18D, Prievidza, IČO: 31 623 069,
o nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN
č.: 2132/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1435 m2, evidovaná na LV č. 1, v
predpokladanej výmere 16 m2, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy
k prevádzke rýchleho občerstvenia „Treska bar“, ktorá sa nachádza na Ulici A. Hlinku,
s využitím počas letnej sezóny od 15.4. – 15.10. v roku,
b) informáciu, že dňa 07.07.2020 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta podľa písmena a)
tohto bodu, pre spoločnosť APS s.r.o. Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č. 2132/13, zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 1435 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 16 m2, pre spoločnosť A P S, s.r.o.,
Bojnická cesta 18D, Prievidza, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy
k prevádzke rýchleho občerstvenia „Treska bar“, ktorá sa nachádza na Ulici A. Hlinku,
s využitím počas letnej sezóny od 15.4. – 15.10. v roku, za podmienok: nájomného vo
výške: 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., na dobu neurčitú s 1-mesačnou
výpovednou lehotou, po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného
stavu, riešenia vzhľadu terasy s architektom mesta v zmysle Regulatívov letných terás
v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta
a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť
aj obyvateľom mesta.
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číslo: 248/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 4480/23,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 144 m2 , vedeného na LV č. 10652
(parcela registra C KN č. 7839/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 145 m2, na
ktorú LV nie je založený), na účel rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve
žiadateľa a stavebné účely. Žiada zníženú kúpnu cenu 10,00 €/m2, nakoľko cez
pozemok vedie banská kanalizácia, a pri využití pozemku na stavebné účely by sa
v prípade prekládky kanalizácie muselo počítať s nemalými finančnými prostriedkami.
Pozemok sa nachádza na Ciglianskej ceste v Prievidzi. Žiadateľ sa o pozemok stará
a udržiava na ňom poriadok a čistotu.
b) informáciu u, že dňa 22. 07. 2020 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa písmena a)
tohto bodu, pre Rastilava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05
Sebedražie, na účel rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a stavebné
účely,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku
parcela registra C KN č. 7839/6, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 145 m2,
zameraného Geometrickým plánom č. 48185655-57/2020, vyhotoveným Patriciusom
Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 12. 05. 2020,
úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 22. 05. 2020 pod č. 543/2020 z pozemku
parcela registra E KN č. 4480/23, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 144 m2 vedenom
na liste vlastníctva č. 10652 (týmto GP bol pozemok parcela registra E KN č. 4480/23,
zastavané plochy a nádvorie upravený na skutočný stav), pre Rastislava Dúckeho, trvalý
pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie, občan SR, za cenu 30,00 €/m 2, na účel
rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a stavebné účely, spôsobom
prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že
žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam
vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho.
číslo: 249/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Tibora Králika, trvalý pobyt Poľná ulica 446/1, 971 01 Prievidza, o kúpu
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5627, záhrada
s výmerou 131 m2 v celosti a pozemku parcela registra C KN č. 5628, zastavaná plocha
a nádvoria s výmerou 147 m2 v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov a zarovnania hranice s pozemkom pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa.
Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Predmetné pozemky
užíva žiadateľ na základe Nájomnej zmluvy č. 32/16 v zmysle Dodatku č.1 k NZ.,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5627, záhrada s výmerou 131 m2 v celosti
a pozemok parcela registra C KN č. 5628, zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 147 m2
v celosti, pozemky spolu s výmerou 278 m2 vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Tibora
Králika, trvalý pobyt Poľná ulica č. 446/1, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m 2, na účel
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a zarovnania hranice s pozemkom pri
rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, s podmienkou vyčistenia pozemkov,
b) spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného
tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho.
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číslo: 250/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Matúša Vanča a manželky Gabriely Vančovej, spoločne trvalý pobyt Fialková
ulica 736/16, 971 01 Prievidza, o zrušenie predkupného práva na odkúpenej
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5941/3, záhrada
s výmerou 105 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 7846, nadobudnutého od mesta
Kúpnou zmluvou č. 81/2000 a zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 02. 10. 2000,
z dôvodu prevodu pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov na
syna, ktorý ho využije ako stavebný pozemok,
II.
odporúča MsZ
schváliť zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z Článku IV. ,,Predkupné právo“
v zmysle Kúpnej zmluvy č, 81/2000 a zmluvy o predkupnom práve, uzavretej dňa 02. 10.
2000, zapísanej v katastri nehnuteľnosti pod V 3145/00 dňa 02. 03. 2001, medzi mestom
Prievidza ako predávajúcim a Matúšom Vančom a manželkou Gabrielou Vančovou,
spoločne trvalý pobyt Fialková ulica 736/16, 971 01 Prievidza, ako kupujúcimi, na
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5941/3, zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 105 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 7846, pre vlastníkov
pozemku Matúša Vanča a manželku Gabrielu Vančovú, spoločne trvalý pobyt Fialková
ulica č. 736/16, 971 01 Prievidza.
číslo: 251/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o možnosti využitia objektu bývalých Zberných surovín, nachádzajúci sa na
Ceste Vl. Clementisa 505/65 v k. ú. Prievidza, a to budovy súp. č. 505 a pozemku parc.
registra C KN č. 5403 s výmerou 1 677 m2. Pozemok zmysle ÚPN je vhodný na výstavbu
občianskych stavieb a obytných budov, čiže bytového domu, prípadne polyfunkčného
domu s funkciami bývanie, administratíva, obchod, služby a pod. V prípade zbúrania
existujúcej budovy je hrubý odhad nákladov približne 30 000 až 32 000 € (východisková
relácia z roku 2015) s tým, že je potrebné rátať s navýšením vzhľadom na súčasnosť,
spôsobom naloženia s vybúraným materiálom a ďalším využitím objektu.
číslo: 252/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Alice Šnircovej, trvalý pobyt Medzibriežková ulica 569/6, 971 01 Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 2670/1,
zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery približne 200 m2, vedený na LV č. 1, na
účel rozšírenia záhrady s možnosťou vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľky.
Pozemok sa nachádza na Medzibriežkovej ulici a je priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve
žiadateľky.
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemok parcela registra C KN č. 2670/1, zastavané plochy a nádvorie
v rozsahu výmery 200 m2, vedený na LV č. 1, podľa skutočného zamerania geometrickým
plánom, pre Ing. Alicu Šnircovú, trvalý pobyt Medzibriežková ul. 569/6, 971 01 Prievidza,
na účel rozšírenia záhrady s možnosťou vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľky.
číslo: 253/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčkova 2358/2, 811 08 Bratislava, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 2670/1, zastavaná
plocha a nádvorie v rozsahu výmery približne 338 m2 , vedený na LV č. 1, na účel
rozšírenia a predĺženia pozemku vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zvýšenia komfortu
bývania. Pozemok sa nachádza na Medzibriežkovej ulici a je priľahlý k nehnuteľnosti vo
vlastníctve žiadateľa.
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II.

neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemok parcela registra C KN č. 2670/1, zastavané plochy a nádvorie
v rozsahu výmery 200 m2, vedený na LV č. 1, podľa skutočného zamerania geometrickým
plánom, pre Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčková 2358/2, 811 08 Bratislava, na
účel rozšírenia a predĺženie pozemku vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zvýšenia komfortu
bývania.

číslo: 254/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Mgr. Kataríny Vidovej, trvalý pobyt Cigeľ 270, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s
výmerou 4 m2, vedený na LV č. 1 a pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 záhrada s
výmerou 19 m2, odčleneného geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou
GEOMETRA – Ing. Danou Gašparovičovou, pod č. 44/20, úradne overeného Ing. Beatou
Petriskovou pod č. 748/2020 zo dňa 6.7.2020 z pozemku parcela registra CKN č.
6652/23, oba vedené na LV č. 1 za účelom scelenia pozemku. Pozemok je priľahlí
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky nachádzajúci sa zo strany Malonecpalskej
ulice,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k.ú.
Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s
výmerou 4 m2, vedený na LV č. 1 a pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 záhrada s
výmerou 19 m2, odčleneného geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou
GEOMETRA – Ing. Danou Gašparovičovou, pod č. 44/20, úradne overeného Ing. Beatou
Petriskovou pod č. 748/2020 zo dňa 6.7.2020 z pozemku parcela registra CKN č.
6652/23, oba vedené na LV č. 1, pre Mgr. Katarínu Vidovú, trvalý pobyt Cigeľ 270, za
cenu 20,00 €/m2, na účel scelenia pozemku s tým, že kúpna zmluva bude uzatvorená až
po ukončení nájomnej zmluvy uzatvorenej so spol. Tomystav, s.r.o.,
b) spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného
tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky – kupujúcej.
číslo: 255/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Tomáša Pucharta, trvalý pobyt Račice 68, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza
971 01, časti pozemku parcela registra C KN č. 155/1, ostatná plocha v rozsahu výmery
25 m2, na účel stavby garáže. Vzhľad stavby bude rovnaký, ako susedné garáže
a nenaruší celkový vzhľad,
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 155/1, ostatná plocha v rozsahu výmery
25 m2, na účel stavby garáže. Vzhľad stavby bude rovnaký, ako susedné garáže
a nenaruší celkový vzhľad, pre Tomáša Pucharta, trvalý pobyt Račice 68, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 971 01, na účel stavby garáže.
číslo: 256/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít na
prijatie uznesenia:
„Návrh na verejnú ponuku predaja prebytočných nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Prievidza, ktoré sú bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam žiadateľov, nachádzajúcich
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II.

sa v lokalitách: Kopanice, Kopaničky a Zapotôčky (lokality rodinných domov) za cenu
20,00 €/m2“,
odporúča MsZ
schváliť verejnú ponuku predaja prebytočných nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Prievidza, ktoré sú bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam žiadateľov, nachádzajúcich
sa v lokalitách: Kopanice, Kopaničky a Zapotôčky (lokality rodinných domov) za cenu
20,00 €/m2.

číslo: 257/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ondřeja Bieleka a manželky Eleny, spoločne trvalý pobyt Ulica odbojárov 186/16,
971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra
C KN č. 2999/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 25 m2 , vedený na LV č.
1, na záhradkárske účely. Pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľov nachádzajúci sa zo strany Ulice odbojárov;
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť
časť
pozemku z parcely registra C KN č. 2999/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu
výmery 25 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Ondřeja Bieleka
a manželky Eleny, spoločne trvalý pobyt Ulica odbojárov 186/16, 971 01 Prievidza, za
cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely,
b) spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného
tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov – kupujúcich.
číslo: 258/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Spoločenstvo urbárnikov Malá Lehôtka, pozemkové spoločenstvo, o zvýšenie
nájomného na sumu podľa výšky dane z nehnuteľnosti. Nájomnou zmluvou zo dňa
16.2.2020, účinnou dňa 15.3.2020 s Mestom Prievidza bol uzatvorený nájom na časti
nehnuteľností, pozemok zapísaný na LV č. 560, parcela registra C KN č. 326/4, ostatná
plocha s výmerou 1 635 m2, odčlenený z pozemku 326/2, Geometrickým plánom č.
268/2016, vyhotovený Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overený Ing. Júliou
Bartošovou zo dňa 1.12.2016 pod číslom 1355/2016, pozemok zapísaný na LV č. 573,
parcela registra C KN č. 326/6, ostatná plocha s výmerou 1 291 m2, odčlenený
z pozemku EKN č. 149/1, Geometrickým plánom č. 268/2016, vyhotovený Patriciusom
Sovom – GEOSKTEAM, úradne overený Ing. Júliou Bartošovou zo dňa 1.12.2016 pod
číslom 1355/2016, za cenu nájomného vo výške 1 €/rok za celý predmet nájmu. Na
základe Rozhodnutia dane z nehnuteľnosti s VS 120139812 spoločenstvu urbárnikov
Malá Lehôtka mesto Prievidza vyrubilo daň vo výške 1730.19 €,
II.
odporúča MsZ
schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 k NZ medzi Spoločenstvom urbárnikov Malá Lehôtka
a mestom Prievidza, v ktorým sa zvýši nájomné z 1€/rok na sumu podľa výšky dane
z nehnuteľnosti a to na cenu 1730.19 €/rok za celý predmet nájmu.
číslo: 259/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Tomáša Sadeckého, trvalý pobyt Kocúrany 13, o kúpu nehnuteľností v k. ú.
Hradec, časti pozemku parcela registra C KN č. 111, záhrady v rozsahu výmery 340 m2,
a časť pozemku parcela registra C KN č. 110/2, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu
výmery 220 m2, za účelom výstavby rodinného domu za zníženú cenu 10,00 €/m 2.
Pozemok sa nachádza vedľa Súhradskej ulice.
II.
neodporúča MsZ
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schváliť zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Hradec,
nachádzajúcej sa vedľa Súhradskej ulice, časti pozemku parcela registra C KN č. 111,
záhrady v rozsahu výmery 340 m2, a časť pozemku parcela registra C KN č. 110/2,
zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 220 m2, pre Tomáša Sadeckého, trvalý
pobyt Kocúrany 13, za účelom výstavby rodinného domu, za zníženú cenu 10,00 €/ m2.
číslo: 260/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Hradec,
nachádzajúcej sa vedľa Súhradskej ulice, časti pozemku parcela registra C KN č. 111,
záhrady v rozsahu výmery 340 m2, a časť pozemku parcela registra C KN č. 110/2,
zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 220 m2, za účelom výstavby rodinného
domu.
II.
odporúča MsZ
schváliť predaj nehnuteľností v k. ú. Hradec, nachádzajúcej sa vedľa Súhradskej ulice,
časti pozemku parcela registra C KN č. 111, záhrady v rozsahu výmery 340 m2, a časť
pozemku parcela registra C KN č. 110/2, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery
220 m2, za účelom výstavby rodinného domu podľa skutočného zamerania GP
s podmienkami:
4. účel využitia: stavba rodinného domu
5. kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 10,00 €/m2,
6. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
číslo: 261/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Ing. Petra Fungáča a manželky, spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A,
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, časti pozemku z parcely registra E KN č.
87, záhrada v rozsahu výmery 80 m2 na Ulici 1. mája v Hradci, na záhradkárske účely
v zmysle ÚP.
b) informáciu, že dňa 22. 07. 2020 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta previesť
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra CKN
č. 356/2, záhrada s výmerou 73 m2 a parcela registra CKN č. 339/6, vodná plocha
s výmerou 10m2 zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra E KN č. 87, záhrada
s výmerou 5278 m2, Geometrickým plánom č. 48 185 655–109/2020, vyhotoveným
Patriciusom Sovom GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, úradne
overeným Ing. Barborou Petriskovou pod číslom 742/2020 zo dňa 3.7.2020, pozemky
spolu vo výmere 83 m2, vedené na LV č. 877 pre Ing. Petra Fungáča a manželky,
spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na záhradkárske
účely v zmysle ÚP,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok
parcela registra CKN č. 356/2, záhrada s výmerou 73 m2 a parcela registra CKN č. 339/6,
vodná plocha s výmerou 10m2 zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra E KN
č. 87, záhrada s výmerou 5278 m2, Geometrickým plánom č. 48 185 655–109/2020,
vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971
01 Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou pod číslom 742/2020 zo dňa
3.7.2020, pozemky spolu vo výmere 83 m2, vedené na LV č. 877 pre Ing. Petra Fungáča
a manželku, spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na
záhradkárske účely v zmysle ÚP, spôsobom prevodu pozemku 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, že žiadaný pozemok je v súčasnej dobe pre mesto
nevyužiteľný a svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve žiadateľov – kupujúcich.
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číslo: 262/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ľuboša Leitmana a manželky Jany, spoločne trvalý pobyt 972 15 Kľačno č. 404,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na Sadovej ulici, časti pozemku, z parcely
registra C KN č. 8119/24, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 10 m2, na
účel rozšírenia priľahlého pozemku na výstavbu garáže. Pozemok, parcela registra C KN
č. 370/84 si žiadatelia odkúpili od Roberta Webera,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, na Sadovej ulici, časti pozemku, z parcely registra
C KN č. 8119/24,
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 10 m2, podľa skutočného zamerania
geometrickým plánom, za cenu 29,27 €/m2 , na účel rozšírenia priľahlého pozemku na
výstavbu garáže,
b) spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného
tým, že žiadaný pozemok je pre mesto nevyužiteľný a svojím umiestnením je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – kupujúcich.
číslo: 263/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 16.
06. 2020 na základe uznesenia MsZ č. 120/20 zo dňa 13. 05. 2020 o najvhodnejší návrh
na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej na liste
vlastníctva č. 1, a to:
- pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8 602 m 2,
v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi, v areáli priemyselného parku
s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu.

-

II.

III.

b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu. Súťažný návrh podal:
Peter Bátora, trvalý pobyt Družstevná ulica 297/12, 971 01 Prievidza, ponuka
KC: 8,45 €/m2, za pozemok spolu vo výške 72 686,90 €, účel: podnikateľský účel v zmysle
územného plánu mesta;
vyhodnocuje
opätovnú obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 16. 06. 2020 na
základe uznesenia MsZ č. 120/20 zo dňa 13. 05. 2020 ako úspešnú, vhodný súťažný
návrh na prevod nehnuteľnosti podľa písm. a) predložil Peter Bátora, trvalý pobyt
Družstevná ulica 297/12, 971 01 Prievidza;
žiada primátorku mesta
uzavrieť kúpnu zmluvu s Petrom Bátorom, trvalý pobyt Družstevná ulica 297/12, 971 01
Prievidza, ktorého súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti
v opätovnej obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 16. 06. 2020
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 120/20 zo dňa 13. 05. 2020
bol vyhodnotený ako vhodný s podmienkami:
1. účel využitia: podnikateľský účel v zmysle územného plánu mesta Prievidza
2. kúpna cena pozemku: 8,45 €/m2, za pozemok spolu vo výške 72 686,90 €,
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
4. povinnosť kupujúceho uzatvoriť zmluvu na služby so spol. SMMP, s. r. o.,
Prievidza
súčasne s kúpnou zmluvou,
5. kupujúci berie na vedomie, že bol predávajúcim upozornený, na základe
vyjadrenia správcu SMMP, s. r. o., Prievidza, že hoci v katastri nehnuteľnosti je
vecné bremeno zapísané, momentálne jestvujúce inžinierske siete sú kapacitne
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nevyhovujúce a nie sú využiteľné na realizáciu prípojok. Kupujúci je povinný
prípojky zabezpečiť na vlastné náklady.
číslo: 264/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o nasledujúcej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa
16.06.2020 na základe uznesenia MsZ č. Prievidzi č. 111/20 zo dňa 13.05.2020
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného majetku mesta:
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668 nachádzajúcu
sa na Ciglianskej ceste vedenú ako bytový dom - soc. bývanie a pozemok parcela reg.
C KN č. 7809/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1382 m² vrátane prípojky vody,
kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia stožiarov a kábelovej prípojky,
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na kúpu
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu.
II.
vyhodnocuje
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 16.06.2020 na základe
uznesenia MsZ č. 111/20 zo dňa 13.05.2020 ako neúspešnú.
číslo: 265/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o nájomných vzťahoch s podielovými spoluvlastníkmi pozemkov v k. ú.
Prievidza, nachádzajúcich sa v areáli Centra voľného času na Ul. K. Nováckeho
v Prievidzi,
II.
ukladá právnej kancelárii
osloviť podielových spoluvlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú v areáli Centra
voľného času na Ul. K. Nováckeho v Prievidzi:
- Michaelu Szapuovú, M. Koperníková 23, Trnava (spoluvlastnícky podiel 2/252-in),
- Eugeniu Skaloudovú, Ul. Ostravská č. 4, Trnava (spoluvlastnícky podiel 12/252-in),
- Kamilu Pavelkovú, Ul. Ševčenkova č. 1043/22, Bratislava (spoluvlastnícky podiel
2/252-in),
- Mikuláša Dérera, Ul. Veterná č. 25, Prievidza (spoluvlastnícky podiel 2/252-in)
- Evu Fogeltonovú, Ul. Na karasiny 65/7, Prievidza (spoluvlastnícky podiel 2/252-in),
- Emíliu Loreu Vovesovú, Podhorská ulica 957/111, Prievidza (spoluvlastnícky podiel
12/252-in)

III.

ponukou na odkúpenie nehnuteľností, časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. registra
CKN č. 5296/7 vo výmere 284 m2, nachádzajúcich sa v areáli Centra voľného času na
Ul. K. Nováckeho v Prievidzi, za cenu 11,62 €/m2, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov,
odporúča primátorke mesta
a) ukončiť nájomné vzťahy s podielovými spoluvlastníkmi pozemkov nachádzajúcich sa v
areáli Centra voľného času na Ul. K. Nováckeho v Prievidzi:
- Michaela Szapuová, M. Koperníková 23, Trnava (spoluvlastnícky podiel 2/252-in),
- Eugenia Skaloudová, Ul. Ostravská č. 4, Trnava (spoluvlastnícky podiel 12/252-in),
- Kamila Pavelková, Ul. Ševčenkova č. 1043/22, Bratislava (spoluvlastnícky podiel
2/252-in),
- Mikuláš Dérer, Ul. Veterná č. 25, Prievidza (spoluvlastnícky podiel 2/252-in)
- Eva Fogeltonová, Ul. Na karasiny 65/7, Prievidza (spoluvlastnícky podiel 2/252-in),
ako prenajímateľmi a mestom Prievidza ako nájomcom
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b) neuzatvoriť novú nájomnú zmluvu s podielovou spoluvlastníčkou Emíliou Lorey
Vovesovou, Podhorská ulica 957/111, Prievidza (spoluvlastnícky podiel 12/252-in).
číslo: 266/20
Mestská rada
I.
ukladá právnej kancelárii
osloviť Slovenský pozemkový fond s ponukou na odkúpenie nehnuteľností, časti
pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. registra CKN č. 5296/7 vo výmere 284 m2,
nachádzajúcich sa v areáli Centra voľného času na Ul. K. Nováckeho v Prievidzi, na
účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.
číslo: 267/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o
a) obchodnej verejnej súťaži SMMP, s.r.o., na prevod vlastníctva k majetku SMMP,
s.r.o. a to:
stavby časti kruhového objazdu na pozemku parcela registra C KN č. 8114/291,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 94 m2, stavby časti chodníka zo zámkovej
dlažby na pozemku parcela registra C KN č. 8114/295, zastavané plochy a nádvorie s
výmerou 29 m2, stavby časti cesty na pozemkoch parcela registra C KN č. 8114/292,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 38 m2 a parcela registra C KN č. 8114/293,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou
43 m2, zamerané a odčlenené
Geometrickým plánom č. 48185655-159/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom –
GEOSKTEAM dňa 01. 08. 2019, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa
07. 08. 2019 pod č. 816/19, (ďalej len „majetok“)
formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
1. účel využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza,
2. kúpna cena – minimálne vo výške 33 743,34 € (cena podľa ZP č. 145/2019,
vyhotoveným Ing. Adolfom Daubnerom, znalcom z odboru Stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností,
3. termín zaplatenie kúpnej ceny – do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy
s možnosťou uplatnenia výnimky (osobitného postupu) z IS – 80 Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Prievidza, Čl. 4.4. Postup pri obchodnej verejnej súťaže, bod
4.4.17 tak, že cenu v prípade neúspešnej obchodnej verejnej súťaže môže vlastník
nehnuteľnosti znížiť kúpnu cenu o 35%, a to aj opakovane, minimálne však na výšku
kúpnej ceny 10 000,00 €.
b) opakovanej obchodnej verejnej súťaži na prevod vlastníctva k majetku SMMP, s.r.o.
dňa 23.06.2020 a skutočnosti, že v tejto opakovanej OVS nebol v stanovenom
termíne predložený žiadny návrh na uzavretie zmluvy na prevod vlastníctva k majetku
a teda opakovaná OVS bola neúspešná,
c) opätovnej obchodnej verejnej súťaži na prevod vlastníctva k majetku SMMP, s.r.o.
dňa 07.07.2020. a o tom, že v tejto opakovanej OVS bol v stanovenom termíne
predložený jediný návrh na uzavretie zmluvy na prevod vlastníctva k majetku
spoločnosťou Brose Prievidza, s. r. o., so sídlom Max Brose 2909/20, 971 01
Prievidza, s navrhovanou výškou kúpnej ceny 10 123,00 € bez DPH a za splnenia
ostatných podmienok OVS.
d) tom, že SMMP, s.r.o., má po predložení tejto informácie MsR a MsZ mesta Prievidza
záujem uzavrieť Kúpnu zmluvu na odpredaj majetku SMMP, s.r.o. uvedeného v bode
a) tohto uznesenia , s vhodným uchádzačom spoločnosťou Brose Prievidza, s. r. o.,
so sídlom Max Brose 2909/20, 971 01 Prievidza, IČO 48 046 434, za kúpnu cenu vo
výške 10 123,00 € bez DPH a ostatných podmienok uvedených v opätovnej OVS.
II.

odporúča MsZ
zobrať na vedomie informáciu o
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a) obchodnej verejnej súťaži SMMP, s.r.o., na prevod vlastníctva k majetku SMMP,
s.r.o. a to:
stavby časti kruhového objazdu na pozemku parcela registra C KN č. 8114/291,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 94 m2, stavby časti chodníka zo zámkovej
dlažby na pozemku parcela registra C KN č. 8114/295, zastavané plochy a nádvorie s
výmerou 29 m2, stavby časti cesty na pozemkoch parcela registra C KN č. 8114/292,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 38 m2 a parcela registra C KN č. 8114/293,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou
43 m2, zamerané a odčlenené
Geometrickým plánom č. 48185655-159/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom –
GEOSKTEAM dňa 01. 08. 2019, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa
07. 08. 2019 pod č. 816/19, (ďalej len „majetok“)
formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
1. účel využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza,
2. kúpna cena – minimálne vo výške 33 743,34 € (cena podľa ZP č. 145/2019,
vyhotoveným Ing. Adolfom Daubnerom, znalcom z odboru Stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností,
3. termín zaplatenie kúpnej ceny – do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy
s možnosťou uplatnenia výnimky (osobitného postupu) z IS – 80 Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Prievidza, Čl. 4.4. Postup pri obchodnej verejnej súťaže, bod
4.4.17 tak, že cenu v prípade neúspešnej obchodnej verejnej súťaže môže vlastník
nehnuteľnosti znížiť kúpnu cenu o 35%, a to aj opakovane, minimálne však na výšku
kúpnej ceny 10 000,00 €.
b) opakovanej obchodnej verejnej súťaži na prevod vlastníctva k majetku SMMP, s.r.o.
dňa 23.06.2020 a skutočnosti, že v tejto opakovanej OVS nebol v stanovenom
termíne predložený žiadny návrh na uzavretie zmluvy na prevod vlastníctva k majetku
a teda opakovaná OVS bola neúspešná,
c) opätovnej obchodnej verejnej súťaži na prevod vlastníctva k majetku SMMP, s.r.o.
dňa 07.07.2020. a o tom, že v tejto opakovanej OVS bol v stanovenom termíne
predložený jediný návrh na uzavretie zmluvy na prevod vlastníctva k majetku
spoločnosťou Brose Prievidza, s. r. o., so sídlom Max Brose 2909/20, 971 01
Prievidza, s navrhovanou výškou kúpnej ceny 10 123,00 € bez DPH a za splnenia
ostatných podmienok OVS.
d) tom, že SMMP, s.r.o. má po predložení tejto informácie MsR a MsZ mesta Prievidza.
záujem uzavrieť Kúpnu zmluvu na odpredaj majetku SMMP, s.r.o. uvedeného v bode
a) tohto uznesenia , s vhodným uchádzačom spoločnosťou Brose Prievidza, s. r. o.,
so sídlom Max Brose 2909/20, 971 01 Prievidza, IČO 48 046 434, za kúpnu cenu vo
výške 10 123,00 € bez DPH a ostatných podmienok uvedených v opätovnej OVS.
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 17. 08. 2020
od 215 do 267

...............................................
Ing. Branislav Bucák
overovateľ I.

..................................................
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
overovateľ II.

................................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

..................................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 18. 08. 2020

56

Výpis hlasovania členov Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 17.08.2020
číslo uznesenia: 215/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 216/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 217/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0
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číslo uznesenia: 218/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 219/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 220/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 221/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Hlasoval/a
Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za
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Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 222/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 223/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 224/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 225/20
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Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 226/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 227/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 228/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová

Hlasoval/a
Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
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5
6
7

Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 229/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 230/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 231/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Hlasoval/a
Neprítomný
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 4
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Hlasovanie: Za: 4

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 232/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 4
Hlasovanie: Za: 4

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 233/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 4
Hlasovanie: Za: 4

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 234/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Neprítomná
Proti
Neprítomná
Proti
Proti
Proti

Prítomní: 4
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 4

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 235/20
Meno, priezvisko
1

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

Hlasoval/a
Neprítomný
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2
3
4
5
6
7

Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 236/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 237/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 238/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Hlasoval/a
Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za
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Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 239/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 240/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Proti
Proti
Neprítomná
Proti
Proti
Proti

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 241/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Proti
Proti
Neprítomná
Proti
Proti
Proti

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 242/20
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Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 243/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 244/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Proti
Proti
Neprítomná
Proti
Proti
Proti

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 245/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák

Hlasoval/a
Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
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6
7

Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 246/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 247/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 248/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0
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číslo uznesenia: 249/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 250/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 251/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 252/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková

Hlasoval/a
Neprítomný
Proti
Proti
Neprítomná
Proti
Proti
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7

Ing. Ľuboš Jelačič

Proti

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 253/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Proti
Proti
Neprítomná
Proti
Proti
Proti

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 254/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 255/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Proti
Proti
Neprítomná
Proti
Proti
Proti

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za:0

Proti:5

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 256/20
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Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 257/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 258/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 259/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Hlasoval/a
Neprítomný
Proti
Proti
Neprítomná
Proti
Proti
Proti
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Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 5

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 260/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 261/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 262/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 263/20
Meno, priezvisko
1

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

Hlasoval/a
Neprítomný
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2
3
4
5
6
7

Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 264/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 265/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 266/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Hlasoval/a
Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za
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Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 267/20
Meno, priezvisko
1
2
3
4
5
6
7

Hlasoval/a

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Neprítomný
Za
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0
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Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 17. 08. 2020
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

8.00 h
13.15 h

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hl. kontrolórka mesta
JUDr. Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie
Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu MsÚ

Členovia MsR

Príchod:

Ing. Branislav Bucák

8.00

13.15

Helena Dadíková

8.00

13.15

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 8.00

13.15

Katarína Čičmancová

8.00

13.15

JUDr. Petra Hajšelová

neprítomná

Ing. Ľuboš Jelačič

Odchod:

8.00

13.15

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. neprítomný
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