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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa  22.  06. 2020 
konanej v zasadacej miestnosti MsÚ v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:        9. 00  h 
Ukončenie zasadnutia:      12. 00  h        
 
Prítomní: JUDr. Katarína Macháčková,  MVDr. Norbert Turanovič, Ing. Naďa Prilinská, 

JUDr. Róbert Pietrik, Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 
 
Ing. Branislav Bucák, Helena Dadíková, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová,              
JUDr. Petra Hajšelová, Ing. Ľuboš Jelačič, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

 
Ospravedlnená:  Katarína Čičmancová 

 
Prizvaní:  Ing. Zdenka Balážová, Ing. Štefan Bača, Mgr. Ivan Benca, Katarína Vráblová, 

Ing. Katarína Andrejkovičová, Ing. Petra Briatková,  Ing. Natália Topáková, 

Ing. Erika Vašková, JUDr. Eva Privitzerová 

 
Overovatelia zápisnice z MsR:  JUDr. Petra Hajšelová, Helena Dadíková 
 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

Rokovanie otvorila JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta.  Privítala všetkých 
prítomných a konštatovala, že na začiatku rokovania sú v rokovacej miestnosti prítomní 6 
členovia MsR  a teda MsR je rokovania a uznášania schopná.  

 
JUDr. Katarína Macháčková skonštatovala, že návrh programu poslanci obdržali 

v pozvánkach.  
 
Návrh programu: 
 

1. O t v o r e n i e 
2. Vyhodnotenie uznesení MsR 
3. Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za 

rok 2019 
4. Správa o činnosti a hospodárení Harmónia, n. o., za rok 2019 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 

kontrolórky na II. polrok 2020 
6. Žiadosť vlastníkov nehnuteľností na Ul. I. Vysočana o vybudovanie verejného 

osvetlenia 
7. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Zmiernenie dopadov koronakrízy – 

podpora lokálnych komunít v meste Prievidza“  
8. Majetkovoprávne veci 
9. R ô z n e  
10. D i s k u s i a 
11. Z á v e r  

 
JUDr. Róbert Pietrik požiadal o doplnenie bodu „Majetkovoprávne veci“ o bod: „Žiadosť spol. 
MANUS-SK, s.r.o., o zriadenie vecného bremena“. 
PaeDdr. Kvetoslava Ďurčová v rámci diskusie požiadala o predloženie informácií v súvislosti 
s Ciglianskou cestou.  
 
MsR uznesením č. 171/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila program rokovania MsR. 
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Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
JUDr. Katarína Macháčková uviedla, z dôvodu spracovania návrhu doplnku č. 1 k VZN 
mesta Prievidza o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach navrhuje posunúť rokovanie 
MsZ o týždeň, t. j. z 29. 6. 2020 na 6. 7. 2020.  Ďalej informovala, že k prerokovaniu návrhu 
plánuje zvolať pracovné stretnutie poslancov ešte pred rokovaním MsR, ktorá bude zvolaná 
na deň 29. 6. 2020. 
Najbližšie rokovanie MsZ sa uskutoční v pondelok 6. 7. 2020 o 8.00 h  Dome kultúry na Ul. 
F. Madvu.  Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie. Navrhla členov 
-  JUDr. Petru Hajšelovú – za predsedníčku,  Mgr. Vieru Dušičkovú  – za členku,  Mgr. Libora 
Mokrého  – za člena. JUDr. Petra Hajšelová uviedla, že pravdepodobne nebude prítomná na 
predmetnom rokovaní MsZ a požiadala o výmenu predsedu návrhovej komisie.  
MsR odporučila schváliť do návrhovej komisie PaedDr. E. Porubcovú.  
Hlasovanie: 6 poslancov za 

 
 

K bodu 2) 
 Vyhodnotenie uznesení MsR predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ.  
Členovia MsR nemali k predloženému návrhu žiadne otázky ani pripomienky.  
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uznesenie č. 172/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 3) 
Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, 

nezisková organizácia,  za rok 2019 predložila Ing. Zdenka Balážová, riaditeľka n. o.  
V krátkosti informovala o činnosti a hospodárení.  
Financovanie bolo v roku 2019 zabezpečované dotáciou mesta vo výške 13 500 €, 
prenájmom priestorov vo výške 6 600 €, vlastnou podnikateľskou činnosťou vo výške 16 262 
€ a dotáciou zo ŠR vo výške 3 890 € na vytvorenie pracovného miesta – projekt „Praxou 
k zamestnaniu“. 
Výdavky n. o. k 31. 12. 2019 boli vo výške 41 931 €. 
MsR uznesením č. 173/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ zobrať na vedomie 
Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková 
organizácia,  za rok 2019. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 5) 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 

kontrolórky na II. polrok 2020 predložila Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, hlavná 
kontrolórka mesta.  
Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 21. 5. 2020. 
Plán kontrolnej činnosti je rozdelený na pravidelné, tematické kontroly (dodržiavanie VZN, 
interných noriem, kontrola stavu a vývoja dlhu, kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 
a efektívnosti pri hospodárení s fin. prostriedkami v CVČ), ostatné kontroly (napr. na základe 
uznesení MsZ, ) a stanoviská.  Hlavná kontrolórka dodala, že kontrola v CVČ bola vykonaná 
pred piatimi rokmi. 
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany členov MsR.  
MsR uznesením č. 174/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť plán 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. 
polrok 2020. 
Prítomní: 6 poslancov 
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Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 7) 
Informáciu o pripravenom projekte: „Zmiernenie dopadov koronakrízy – podpora 

lokálnych komunít v meste Prievidza “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov predložil 
Mgr. Ivan Benca, ved. ref. pre projekty a investície.  
Celkový rozpočet projektu je 54 129,29 €, kofinancovanie mestom je vo výške 10,11 %. 
Účelom  projektu je ochrana verejného zdravia: 

 zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných 
prostriedkov pre vytvorenie vyhovujúcich hygienických podmienok pre Zariadenie pre 
seniorov (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) ako ochrana pred šírením epidémie 
koronavírusu 

 zabezpečenie prostriedkov na hygienické opatrenia pre nástup detí a zamestnancov do 
škôl a školských zariadení (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) v septembri 2020 ako 
ochrana pred šírením epidémie koronavírusu 

Helena Dadíková sa pýtala, či tieto prostriedky budú k dispozícii pri prípadnej druhej vlne 
ochorenia v septembri. Mgr. Benca jej dal kladnú odpoveď.  

MsR uznesením č. 175/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť  
predloženie projektu s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy– podpora lokálnych 
komunít v meste Prievidza“ a kofinancovanie projektu vo výške 5 476,29 € t .j. 10,11% 
z celkových výdavkov na projekt. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 6) 
Žiadosť Ing. Dušana Gondu, Ul. I. Vysočana 719/9, Prievidza, v zastúpení vlastníkov 

nehnuteľností (rodinných domov a pozemkov na Ul. I. Vysočana) o vybudovanie verejného 
osvetlenia na Ul. I. Vysočana v Prievidzi predložil Ing. Štefan Bača, vedúci odboru SP, 
výstavby a ŽP. 
Ing. Štefan Bača informoval o platnom uznesení MsZ č. 268/18, ktorým MsZ schválilo 
poskytnutie finančných prostriedkov na účel porealizačného zamerania telesa komunikácie, 
telesa chodníka a verejného osvetlenia na Ul. I. Vysočana v Prievidzi s tým, že finančné 
prostriedky budú zapracované do rozpočtu mesta až po písomnom oznámení žiadateľov, že 
je vybudovaná komunikácia, chodník, verejné osvetlenie a podaná žiadosť o kolaudačné 
konanie. 
Primátorka mesta konštatovala, že na Ul. I. Vysočana stále nedošlo k vybudovaniu 
komunikácie.  Ing. Štefan Bača uviedol, že zatiaľ nedošlo k žiadnej zmene. JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD. uviedol, že tieto prostriedky nie sú zaradené v rozpočte mesta, napriek tomu, 
že mesto sa zaviazalo poskytnúť prostriedky na porealizačné zameranie telesa komunikácie.  
Je potrebné požiadavku zaradiť do návrhu rozpočtu.  
MsR uznesením č. 176/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila primátorke mesta              
zotrvať na platnom uznesení Mestského zastupiteľstva č. 268/18 zo dňa 28.05.2018:      
„schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na účel porealizačného zamerania telesa 
komunikácie, telesa chodníka a verejného osvetlenia na Ul. I. Vysočana v Prievidzi s tým, že 
finančné prostriedky budú zapracované do rozpočtu mesta až po písomnom oznámení 
žiadateľov, že je vybudovaná komunikácia, chodník, verejné osvetlenie a podaná žiadosť 
o kolaudačné konanie.“ 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 4) 
 Správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2019 
predložila Katarína Vráblová, riaditeľka organizácie.  
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Katarína  Vráblová v krátkosti informovala o činnosti a hospodárení organizácie. Informovala 
o personálnom obsadení organizácie. Od júla bude v organizácii pracovať pomocný správca 
a prijali novú sociálnu pracovníčku. Správa rada prerokovala a schválila výročnú správu na 
svojom zasadnutí dňa 20. 3. 2020. 
MsR uznesením č. 177/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ zobrať na vedomie  
Správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2019. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 8) 
 Nasledovné žiadosti predložila Ing. Petra Briatková, ref. právnej kancelárie.  
 
PhDr. Hana Pauleová, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 222/3, požiadala o 
predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu do 05.08.2021 a uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena do 05.10.2021 (zriadenie vecného bremena bolo schválené 
uznesením  Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 273/15 zo dňa 30.06.2015, Zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecného zo dňa 05.10.2015 a Dodatok č. 1 zo dňa 24.01.2018). 
MsR uznesením č. 178/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila primátorke mesta 
vyhovieť žiadosti PhDr. Hany Pauleovej, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 222/3, 
o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu do 05.08.2021 a na uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena do 05.10.2021. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 

 
Spoločnosť MANUS-SK s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Svätoplukova 90/14, IČO: 45590486,  
požiadala o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov v k. ú.  Prievidza (Ul. Š Králika) parcela registra C KN č. 929/1, ostatné plochy 
s výmerou 9 105 m2 a parcela registra C KN č. 910, ostatné plochy 10 399 m2,  právo 
uloženia inžinierskych sietí – optického kábla v chráničke pre potreby Zdravotného strediska 
MANUS-SK, pričom sa bude realizovať pretlakom popod cestu.   Predpokladaný rozsah 
vecného bremena  na pozemkoch je 7 m + ochranné pásmo po oboch stranách. 
Žiadosť bola doručená na MsÚ vo štvrtok pred rokovaním MsR, preto neboli k dispozícii 
vyjadrenia komisií a VVO.  
MsR uznesením č. 179/20, 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. 929/1, ostatné plochy s výmerou 9 105 m2 a 
parcela registra C KN č. 910, ostatné plochy 10 399 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – 
optického kábla v chráničke pre potreby Zdravotného strediska MANUS-SK,  
v prospech  vlastníka nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza stavby Zdravotné stredisko MANUS-SK 
súpis. číslo 90 na parcele registra C KN č. 904/4 na Svätoplukovej ulici č. 90/14, Prievidza,  
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: 
-  uloženie IS realizovať pretlakom popod cestu, 
- 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,  
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- 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), 
- 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. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Erika Vašková, ref. právnej kancelárie.  
 
Norbert Burkuš,  trvalý pobyt Súbežná ul. č. 37/5,  971 01  Prievidza, požiadal o nájom 
nehnuteľností v   k. ú. Prievidza,  časti pozemkov z parciel registra C KN č. 6628/50, 
zastavané plochy   a nádvorie   s výmerou   218 m2,   č.  6628/52, zastavané plochy a 
nádvorie s výmerou 186 m2,  č.  6628/54, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 302 m2, č.  
6628/56, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 324 m2, č.  6628/57, zastavané plochy a 
nádvorie s výmerou 153 m2, č.  6628/60, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 113 m2, 

v predpokladanej výmere 429 m2, na účel výstavby modernej tanečnej sály pre potreby 
Tanečného klubu a Súkromnej základnej umeleckej školy Fantastik vo vyučovaní len 
tanečného odboru. Pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ Malonecpalská. 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová uviedla, že nájom nerieši problém, o ktorom diskutovala MsR 
na poslednom rokovaní. V blízkosti nie je možné vybudovať parkovacie plochy, objekt má 
byť postavený pri zadnom vchode do školy, ktorý je veľmi využívaný.  Ďalej sa pýtala, či 
mesto žiadateľovi ponúklo aj iný pozemok. Helena Dadíková uviedla, že osobne sa stretla so 
žiadateľom. Žiadateľ má záujem hlavne o predmetný pozemok, nakoľko tu veľa rokov pôsobí  
a väčšina detí, ktoré navštevujú jeho tanečnú školu chodí do ZŠ s MŠ na Malonecpalskej 
ulici.  Primátorka mesta dodala, že p. Burkuš bude musieť v stavebnom konaní deklarovať 
parkovacie miesta, bude musieť splniť všetky zákonné podmienky.  Helena Dadíková dodala, 
že je ochotný podstúpiť toto riziko. Ing. Ľuboš Jelačič uviedol, že žiadateľovi bol ponúknutý 
pozemok v areáli CVČ a pozemok v areáli škôlky na Nábr. sv. Cyrila.  Nateraz žiada o nájom 
pozemku v areáli ZŠ s MŠ Malonecpalská ul.  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová dodala, že 
osobne zámer podporuje, avšak s lokalitou nesúhlasí.  Dodala, že v prípade výstavby 
nového objektu, bude súčasná telocvičňa v škole prenajímaná ďalším subjektom a teda je 
veľký predpoklad, že pri vstupe bude väčší počet áut. S názorom súhlasil aj JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD., ktorý zároveň dodal, že investor pravdepodobne bude mať aj problém 
s vlastníkmi priľahlých pozemkov, ktorí nepodporia výstavbu v danej lokalite. 
MsR uznesením č. 180/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť  
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti pozemkov z parciel registra CKN č.  6628/50, zastavané 
plochy   a nádvorie   s výmerou   218 m2,   č.  6628/52, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 186 m2,  č.  6628/54, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 302 m2, č.  6628/56, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 324 m2, č.  6628/57, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 153 m2, č.  6628/60, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 113 m2, 

v predpokladanej výmere 429 m2, na účel výstavby modernej tanečnej sály pre potreby 
Tanečného klubu a Súkromnej základnej umeleckej školy Fantastik vo vyučovaní len 
tanečného odboru. Pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ Malonecpalská,   so záberom 
pozemkov počas celého roka, spôsob 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 nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom 
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mesta, za podmienok: nájomného vo výške: 3,30 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
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. 
MsR uznesením č. 181/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť  zámer 
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 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, v rozsahu výmery 175 m2 (záhrady 2x55 
m2 a 1x65 m2), ktorý sa nachádza vedľa bytového domu na Ulici A. Rudnaya, pre Matúša 
Březovského, Ul. A. Rudnaya 217/34, Prievidza, s využitím na záhradkárske účely, spôsob 
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, za podmienok: nájomného vo výške: 0,10 
€/m2/rok, na dobu neurčitú s 1-ročnou výpovednou lehotou. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov 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.  
MsR uznesením č. 182/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť  zámer 
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 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,                                v  predpokladanej výmere 16 
m2, pre spoločnosť A P S, s.r.o., Bojnická cesta 18D, Prievidza, 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, 
spôsob 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, 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. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 45 438 528, 
požiadala o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Ulici J. 
Kráľa, parc. reg. CKN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  
v predpokladanej výmere 22,4 m2, za účelom vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň 
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Kolotoč a rozšírenia kapacity a spríjemnenia konzumu obedov občanom Prievidze + 
sprístupnenie imobilným zákazníkom a matkám s kočíkmi. Zámer bol zverejnený na úradnej 
tabuli dňa 10.06.2020.  
MsR uznesením č. 183/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila  MsZ  schváliť nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku parcela registra C KN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 12713 m2, evidovaná na 
LV č. 1,  pre spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 
45 438 528, za účelom vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň Kolotoč a rozšírenia 
kapacity konzumu obedov občanom Prievidze, v rozsahu výmery 22,4 m2, s celoročným 
užívaním, 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, za podmienok: nájomného vo 
výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 
14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí doby nájmu žiadateľ 
uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu, vonkajšiu terasu zriadiť podľa predložených 
vizualizácií. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 

 
Jozef Polkoráb, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 820, požiadal 
o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3102 m2, v predpokladanej výmere 25 m2, 
nachádzajúcom sa na Námestí slobody, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného 
vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 01.12.2020 do 
03.01.2021. Spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady. Zámer bol zverejnený 
na úradnej tabuli dňa 10.06.2020.  
MsR uznesením č. 184/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, zapísaný na LV č. 1, zastavaná plocha a nádvorie 
v rozsahu výmery 25 m2, nachádzajúcom sa na Námestí slobody, pre Jozefa Polkorába, so 
sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 820, za účelom predaja pečených 
gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov za 
podmienok: nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň,  na dobu určitú  od 1.12.2020 do  
03.01.2021 s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady, a že stánok 
prispôsobí architektonickému vzhľadu susedných drevených stánkov vrátane farebnosti 
strechy, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že medzi 
základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby 
jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom 
mesta. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Spoločnosť TANO, s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 51 245 833 
požiadala o odpustenie nájomného za užívanie pozemkov v k. ú. Prievidza, pod novinovými 
stánkami na Ulici M. R. Štefánika a na Dlhej ulici v celkovom rozsahu 14 m2 (parcely reg. 
CKN č. 45/1 a 1859/1) za druhý štvrťrok 2020, prípadne aj dobropisovanie alikvotnej časti 
nájomného aj za prvý štvrťrok 2020, ktorý už majú zaplatený.  Dôvodom je, že prevádzku na 
Dlhej ulici zatvorili a neprevádzkovali už od 10.12.2019 a prevádzku na Ulici M. R. Štefánika 
od 14.2.2020. Situáciu neriešili operatívne vzhľadom na množstvo problémov 
a koncoročného pracovného vypätia a v novom roku 2020 vzhľadom na novovzniknutú 
situáciu spôsobenú vírusom COVID 19.  Nájomná zmluva č. 35/18 bola uzatvorená medzi 
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mestom Prievidza a spoločnosťou TANO, s.r.o. Bratislava dňa 29.6.2018, s výškou 
nájomného 0,20 €/ m2/deň, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 1022,00 € (platba 
štvrťročne vo výške 255,50 €). 
MsR  uznesením č. 185/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ  schváliť 
spoločnosti TANO, s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 51 245 833 
odpustenie nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza vo výmere 14 
m2, nachádzajúcich sa pod novinovými stánkami na Ulici M. R. Štefánika a na Dlhej ulici, za 
druhý štvrťrok 2020, vo výške 269,30 €.  
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov proti 
 
MsR uznesením č. 186/20,ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť 
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 35/18 medzi mestom Prievidza ako 
prenajímateľom a spol. TANO, s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 
51 245 833,  ako nájomcom,  predmetom ktorého je možnosť uhrádzať neuhradené nájomné 
za obdobie sťaženého užívania najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy 
k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Spoločnosť Taxi-Taxi red cars, s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava, IČO: 45 422 
915, zastúpená konateľom Pavlom Bánovským, požiadala o pozastavenie platieb nájomného 
vo výške 748,35 € mesačne, hradeného na základe NZ č. 2/2014 za užívanie pozemkov vo 
vlastníctve mesta Prievidza vo výmere 60 m2 (časti pozemkov, parciel reg. CKN č. 2221/1, 
2217/1 a 2122/1 pred OD Vtáčnik a časť pozemku parcely CKN č. 2130/7 pri Piaristickom 
kostole), slúžiacich ako stojisko TAXI služby na Kláštornej ulici. Vzhľadom na aktuálnu 
situáciu okolo koronavírusu bolo nariadené vládou SR prerušenie činnosti taxislužieb 
v preprave zákazníkov. Nakoľko z tohto dôvodu spoločnosť nemá žiaden príjem, z ktorého 
by bola schopná pravidelne uhrádzať dohodnuté nájomné, žiada pozastavenie platieb až do 
doby, kým im bude opäť povolené ponúkať služby spojené s prepravovaním zákazníkov. 
MsR uznesením č. 187/20, ktoré tvorí prílohu  k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť 
spoločnosti Taxi-Taxi red cars, s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava, IČO: 45 422 915 
odpustenie pohľadávky na nájomnom za užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza 
vo výmere 60 m2, slúžiacich ako stojisko TAXI služby na Kláštornej ulici, za obdobie od 
16.3.2020 do 30.4.2020, vo výške 1.122,55 € (374,20 €/marec a 748,35 €/apríl) v zmysle 
článku 7.5, bod 7.5.3 IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta,  z dôvodu prerušenia 
činnosti taxislužieb v preprave zákazníkov na základe Opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, číslo: OLP12595/2020, zo dňa 15.03.2020, s účinnosťou 
od 16.03.2020. 
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov proti 

 
MsR uznesením č. 188/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2014 medzi mestom Prievidza ako 
prenajímateľom a spol. Taxi-Taxi red cars, s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava, IČO: 
45 422 915, ako nájomcom, predmetom ktorého je  možnosť uhrádzať neuhradené nájomné 
za obdobie sťaženého užívania najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy 
k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. 
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
Spoločnosť L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, Prievidza, IČO: 44 127 
006, zastúpená konateľom Ľubošom tkáčom, požiadala o odpustenie nájomného za 
umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou kaviarne Caffe Kocka, 
nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, na pozemku parcela reg. CKN č. 2242/2 v rozsahu 



9 

 

výmery 42 m2, vo výške 510,05  € / letná sezóna príslušného roku,  v zmysle platnej 
Nájomnej zmluvy č. 23/2009 zo dňa 01.06.2009. Z dôvodu vyhlásenia pandémie museli 
prevádzku uzavrieť.  
MsR uznesením č. 189/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť 
spoločnosti L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, Prievidza, IČO: 
44 127 006 odpustenie nájomného za umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pred 
prevádzkou kaviarne Caffe Kocka, nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, na pozemku 
parcela reg. CKN č. 2242/2 v rozsahu výmery 42 m2, vo výške 510,05  €/letná sezóna 
príslušného roku. 
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov proti 

 
MsR uznesením č. 190/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 23/2009 medzi mestom Prievidza ako 
prenajímateľom a spoločnosťou L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, 
Prievidza, IČO: 44 127 006, ako nájomcom, predmetnom ktorého je možnosť uhrádzať 
neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania najviac v 48 rovnakých mesačných 
splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. 
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
Tatiana Krasková – ALMENA, so sídlom Tužina 427, požiadala o zrušenie platieb 
nájomného za nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Mestského domu (Esprit), a to 
za mesiac marec a apríl 2020. Z dôsledku prijatých opatrení Úradom verejného 
zdravotníctva mali uzavretú prevádzku. Pohľadávky na nájomnom za toto obdobie sú vo 
výške 2007,72 €. 
Primátorka mesta uviedla, že keďže sa jedná o nebytový priestor, žiadateľka môže požiadať 
o dotáciu od štátu. Žiadosť z rokovania stiahla a dala za úlohu právnej kancelárii 
komunikovať so žiadateľkou o možnosti podania žiadosti o dotáciu na nájomné od štátu.  
 
Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Katarína Andrejkovičová, ref. právnej kancelárie.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi, na svojom zasadnutí dňa 27.01.2020 prijalo uznesenie č. 
33/20, ktorým bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti, časti pozemku 
parcela registra CKN č. 5156/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 1m2, 
zapísaný na LV č. 3345 vo vlastníctve PM Immobilien s.r.o. Bánovce nad Bebravou a to 
formou nájmu za 1€ jednorazovo za celý predmet nájmu a majetkovoprávne usporiadanie 
dvoch starých stĺpov s podzemným káblom na Ulici J.I.Bajzu bezodplatným prevodom do 
majetku mesta.  
Spoločnosť PM Immobilien s.r.o. Bánovce nad Bebravou nesúhlasí s prevodom jedného 
stĺpu nachádzajúceho sa na pozemku vo vlastníctve spoločnosti do majetku mesta, nakoľko 
by vzniklo vecné bremeno, ktoré by budúcemu kupujúcemu pozemku, parcela registra CKN 
č. 5156/2, zastavané plochy a nádvoria,  mohlo prekážať.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
dodal, že možno vhodnejšou formou by bola výpožička, než nájom. 
MsR uznesením č. 191/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zmenila uznesenie MsR č. 37/20 
a odporučila MsZ schváliť zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 33/20 zo dňa 27.01.2020 
takto: v časti II. sa pôvodný text vypúšťa  a nahrádza sa textom: „majetkovoprávne 
usporiadanie formou nájmu jedného stĺpu postaveného na časti pozemku parcela registra 
CKN č. 5156/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 1m2, zapísaný na LV č. 3345 
vo vlastníctve PM Immobilien s.r.o. Bánovce nad Bebravou a to za cenu 1€ jednorazovo za 
celý predmet nájmu a majetkovoprávne usporiadanie bezodplatným prevodom do majetku 
mesta druhého starého stĺpu s podzemným káblom na Ulici J.I.Bajzu“.  
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
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Maroš Koša, trvalý pobyt Južná 4, Prievidza, požiadal o  kúpu nehnuteľností v k. ú. Veľká 
Lehôtka na ktoré má uzatvorenú NZ č. 10/2017,  pozemku parcela registra C KN  č. 618/1, 
trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti, a časť pozemkov: parcela registra C KN č. 
617/6, ostatná plocha  a parcela  registra C KN č. 617/7, ostatná plocha – obe parcely spolu  
v rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu vo výmere 1124 m2 na záhradkárske účely 
v zmysle ÚP. Pozemok sa nachádza vedľa Vrchárskej ulice a je zaťažený viacerými 
inžinierskymi sieťami.  
MsR uznesením č. 192/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila MsZ schváliť zámer 
mesta previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok 
parcela registra C KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti, a časť 
pozemkov: parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha  a parcela  registra C KN č. 617/7, 
ostatná plocha – obe parcely spolu  v rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu vo výmere 
1124 m2 nachádzajúce sa vedľa Vrchárskej ulice, na záhradkárske účely v zmysle ÚP za 
cenu 5 €/m2, pre Maroša Košu, trvalý pobyt Južná 4, Prievidza. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov proti 

 
MsR uznesením č. 193/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť zámer 
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok, nehnuteľnosti  v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok 
parcela registra C KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti, a časť 
pozemkov: parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha  a parcela  registra C KN č. 617/7, 
ostatná plocha – obe parcely spolu  v rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu vo výmere 
1124 m2 formou obchodnej verejnej súťaže  po vyhotovení GP s podmienkami:  

1. účel využitia: na záhradkárske účely v zmysle územného plánu mesta,  
2. kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 5 €/m2, 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy.  
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 

 
Ing. Peter Fungáč a manželka,  spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A, Prievidza, požiadali 
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,  
Žiadateľ doložil  GP č. 48 185 655–109/2020. 
MsR uznesením č. 194/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť                                                                                                                               
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,   
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 spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 
Prievidza, 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,   spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto 
uznesenia 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: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Spoločnosť Slovak Estate s.r.o., Bratislava ponúkla mestu využitie predkupného práva mesta 
Prievidza na spoluvlastnícky podiel ¼, v ich vlastníctve, na pozemku v k.ú. Bojnice, parcela 
registra CKN č. 3512/19, orná pôda, vo výmere 108m2, zapísaná na LV č. 4320. Mesto 
Prievidza má na tomto pozemku spoluvlastnícky podiel  256/512.  Spoločnosť ponúka kúpnu 
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cenu  vo výške 20 €/m2, t. j.  spolu za cenu 2160€ (pozemok sa nachádza pod kruhovým 
objazdom v Bojniciach  pri STK Dekra Slovakia a Unipharme). 
MsR uznesením č. 195/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila  MsZ schváliť 
využitie predkupného práva a kúpu spoluvlastníckeho podielu ¼, na pozemku, ktorý sa 
nachádza pod kruhovým objazdom v Bojniciach  pri STK Dekra Slovakia a Unipharme v k.ú. 
Bojnice, parcela registra CKN č. 3512/19, orná pôda, vo výmere 108 m2, zapísaná na LV č. 
4320 vo vlastníctve Slovak Estate s.r.o., Bratislava, za kúpnu cenu vo výške 20 €/m2, čo 
spolu predstavuje kúpnu cenu 2160€. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov proti 
 
Právna kancelária prijala žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia 
o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod existujúcou cestnou komunikáciou ako aj 
chodníka pre chodcov napájajúceho sa na existujúci chodník popri rieke Nitra, 
nachádzajúcich sa na Ulici olympionikov napájajúcich sa na obchodné centrum Korzo.  
Pozemky sú vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice.  
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice zastúpeného Ing. Jánom 
Halaškom žiadajú zmeniť cenu z 1€ za celý predmet nájmu na cenu 3,30€/m2/rok 
(uznesenie MsZ č. 22/18 zo dňa 05.02.2018, v znení uznesenia číslo 156/18 zo dňa 
26.3.2018). 
Katarína Andrejkovičová pripomenula, že na rokovaní MsR  konanej dňa 6.5.2020 bola 
predmetná  žiadosť stiahnutá z rokovania, nakoľko bolo potrebné preveriť staršie zmluvy 
s pozemkovým spoločenstvom Bojnice. Mesto Prievidza malo uzatvorenú jednu Nájomnú 
zmluvu z roku 2016 a to na pozemok, na ktorom stojí lávka pre peších cez rieku Nitru 
v rozsahu výmery 10 m2. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, a mesto platí za tento 
nájomný vzťah 20 € ročne za celý predmet nájmu, čo je v prepočte 2€/m2/rok.  
Pozemkové spoločenstvo naďalej trvá na cene 3,30€/m2/rok.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že treba hľadať riešenie, možno navrhnúť 
protiplnenie. Uviedol, že sa pokúsi stretnúť s predsedom a rokovať o ďalších možnostiach. 
Primátorka mesta žiadosť z rokovania stiahla a požiadala zástupcu primátorky o vyvolanie 
rokovania.  
 
Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Natália Topáková, referentka právnej kancelárie.  
 
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. Žiadateľ doručil  
geometrický plán. 
MsR uznesením č. 196/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila schváliť zámer mesta 
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok 
parcela registra C KN č. 7839/6, diel 1,  zastavané plochy a nádvorie s výmerou 145 m2, 
zameraný Geometrickým plánom č. 48185655-57/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM 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, spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
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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: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Spoločnosť GRINGO, s. r. o., so sídlom Ul. A. Žarnova 820/16, 971 01 Prievidza na 
požiadala o uzavretie Dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve č. 25/19 uzatvorenej podľa § 588 
a nasl. Občianskeho zákonníka zo  dňa 08. 10. 2019 medzi  mestom Prievidza ako 
predávajúcim  a spoločnosťou GRINGO, s. r. o., na strane kupujúceho, CE: 777/2019 
zapísaná Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 06. 11. 2019, pod číslom 
V 6291/2019, z dôvodu zmeny účelu KZ č. 25/19, nakoľko spoločnosť chce v nadstavbe 
budovy súpisné číslo 820, nachádzajúcej sa na ulici A. Žarnova v Prievidzi vybudovať 
nadstavbu automumyvárne, bazénu s príslušenstvom – plávanie pre deti v zmysle 
predloženého pôdorysu. 
K žiadosti sa viedla široká diskusia, poslanci hovorili o parkovaní, zámere a pod.  
MsR uznesením č. 197/20,ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila MsZ schváliť 
uzavretie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 25/19 uzatvorenej podľa § 588 a nasl. 
Občianskeho zákonníka zo  dňa 08. 10. 2019 medzi mestom Prievidza ako predávajúcim  
a spoločnosťou GRINGO, s. r. o., na strane kupujúceho, CE: 777/2019 zapísaná Okresným 
úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 06. 11. 2019 pod číslom V 6291/2019, 
predmetom Dodatku č. 1 je zmena článku III. Dôvod prevodu Kúpnej zmluvy č. 25/19, a to 
nasledovne: ,,Nehnuteľnosť podľa Článku II. tejto zmluvy sa prevádza na účel prístavby 
konštrukcie schodiska k autoumyvárni s podmienkou, že v nadstavbe budovy súpisné číslo 
820 sa bude nachádzať nadstavba autoumyvárne, bazén s príslušenstvom – plávanie pre 
deti v zmysle predloženého pôdorysu.“  
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 3 poslanci za, 3 proti 
 
Žiadosti Ing. Alice Šnircovej o kúpu pozemku, Ing. Jaromíra Páleníka o kúpu pozemku na 
Medzibriežkovej ulici a požiadavku VVO č. IV k zrušeniu vecného bremena na parc. č. 
2670/1 v prospech vlastníka pozemku parc. č. 2670/3 Mgr. Petra Šeba predložila JUDr. Eva 
Privitzerová, právnička.  
 
JUDr. Eva Privitzerová uviedla, že súvislosti s prerokovaním informácie Ing. arch. Zuzany 
Hlinkovej k Návrhu zadania urbanistickej štúdie – Medzibriežkova ulica v k.ú. Prievidza 
požiadal právnu kanceláriu VVO č. IV prostredníctvom Zápisu zo zasadnutia VVO č. IV – 
Kopanice zo dňa 13.05.2020: 

1. o preskúmanie možnosti zrušenia vecného bremena na parc.č. 2670/1 v prospech 

vlastníka pozemku parc.č. 2670/3   Mgr. Petra Šeba. Podľa  Zmluvy o vecnom 

bremene uzavretej v roku 2010 bolo vecné bremeno zriadené bezplatne na dobu 

určitú do času vybudovania prístupu motorovým vozidlom k nehnuteľnosti parc.č. 

2670/3 zo strany Veternej ulice v Prievidzi cez parc.č. 2790/48 a parc.č. 2790/1.  Mgr. 

Peter Šebo si na parc.č. 2790/48 a parc.č. 2790/1 postavil rodinný dom, čím si sám 

zmaril možnosť vybudovania prístupovej komunikácie z Veternej ulice, 

2. o preverenie uznesenia MsZ č. 82/10. 

 
JUDr. Eva Privitzerová informovala o postupe právne kancelárie.  
 
Na základe žiadosti Mgr. Petra  Šebu o zriadenie vecného bremena s právom prechodu 
a prejazdu motorovým vozidlom po časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2670/1 vo výmere 
430 m2 bolo  schválené uznesenie MsZ č. 274/10 zo dňa 26.10.2010 v znení: MsZ schvaľuje 
zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po 
časti pozemku v k.ú. Prievidza, parc.č. 2670/1 vo výmere 430 m2, ktorý je vo vlastníctve 
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mesta Prievidza, v prospech  vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2790/48, parc.č. 
2790/1 a časti parc.č. 2670/1 Mgr. Petra Šeba do času zriadenia prístupu k nehnuteľnosti zo 
strany od Veternej ulice. Dňa  15.11.2010 bola uzavretá Zmluva o zriadení vecného 
bremena.    
 
Právna kancelária písomne listom zo dňa 19.05.2020 požiadala Mgr. Šebu o podanie 
písomnej informácie k splneniu účelu zmluvy o zriadení  vecného bremena, resp. jej 
nesplneniu, a dôvodom nesplnenia. Listom zo dňa 04.06.2020 sa Ing. Šebo vyjadril, že 
„vybudovanie prístupovej cesty pre motorové vozidlo  z  Veternej ulice len na parcelách č. 
2790/48 a č.  2790/1 tak, ako je uvedené v zmluve je reálne nemožné, nakoľko medzi 
rodinným domom  postaveným na parc.č. 2790/50 je príliš úzky priestor z oboch strán 
rodinného domu nepostačujúci na výstavbu cesty pre motorové vozidlo, pričom táto 
skutočnosť musela byť mestu Prievidza známa už v čase uzavretia zmluvy. 
V závere  Mgr. Šebo poukázal na to, že návrh zmluvy vypracovalo samotné mesto Prievidza 
bez možnosti zásahov do nej z jeho strany, a preto nie jeho vinou nastal tento stav. 
 
JUDr. Eva Privitzerová dodala, že v tejto súvislosti je potrebné  spomenúť, že mesto 
Prievidza viedlo s Mgr. Šebom súdny spor o určenie neplatnosti právneho úkonu, a to 
zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej dňa 15.11.2010. Dôvodom podania žaloby bol 
rozpor medzi uzatvorenou zmluvou a uznesením schváleným v MsZ č. 274/10 z 26.10.2010.  
V žalobe mesto namietalo rozpor  vo vymedzení okruhu oprávnených osôb z vecného 
bremena.   
Okresný súd v Prievidzi rozsudkom z 16.12.2016 žalobu zamietol s odôvodnením, že  
zmluva je platná. V odvolacom konaní Krajský súd v Trenčíne potvrdil  rozsudok okresného 
súdu. 
 
Právna kancelária  najmä s poukazom na tvrdenia Mgr. Šebu  na rozväzovaciu podmienku 
dojednanú v čl. IV zmluvy  považovanú z jeho strany  za nemožnú,  ako aj vzhľadom na jeho 
ostatné vyjadrenia uvedené v písomnej  odpovedi zo dňa 04.06.2020 zastáva názor, že Ing. 
Šebo uviedol mesto Prievidza do omylu. V čase uzavretia zmluvy o zriadení vecného 
bremena mu bolo známe, že nemá miesto na vybudovanie prístupovej cesty z Veternej ulice. 
 
Vypovedanie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mgr. Šebom a mestom Prievidza 
nie je možné, pretože túto formu zrušenia vecného bremena platná právna úprava nepozná. 
Najprijateľnejšou formou je písomná zmluva – dohoda o zrušení vecného bremena. Keďže 
Mgr. Šebo nie je ochotný ukončiť zmluvu dohodou, v rámci riešenia do úvahy prichádza 
podanie žaloby podanie žaloby na súd na určenie neplatnosti Zmluvy o zriadení vecného 
bremena uzavretej dňa 15.11.2010 medzi povinným z vecného bremena mestom Prievidza 
a oprávneným z vecného bremena Mgr. Petrom Šebom, trvalý pobyt Veterná ulica 716/35, 
Prievidza z dôvodu uvedenia mesta Prievidza do omylu pred uzavretím  zmluvy. 
V zmysle  uznesenia č. 82/10  bola uzavretá Kúpna zmluva č. 19/10 medzi mestom Prievidza 
a Mgr. Petrom Šebom dňa 15.07.2010, vklad vlastníckeho práva v katastri bol povolený  dňa 
11.08.2010. Podmienka uvedená v uznesení MsZ,   preloženie bežeckej dráhy bola splnená 
v čase podpísania zmluvy.  
 
Primátorka mesta uviedla, že riešením pravdepodobne nie je, že žiadatelia p. Šnircová a p. 
Páleník si odkúpia časti pozemkov, situácia by sa takto mohla ešte viac skomplikovať.   
Uviedla, že je potrebné ešte so žiadateľmi rokovať a žiadosti z rokovania stiahla.  
 
JUDr. Eva Privitzerová podala informácie vo veci  mimosúdneho urovnania súdneho  sporu  
vedeného medzi žalobcom mestom Prievidza a žalovaným moravcik-schroner, s.r.o. so 
sídlom Pražská 2, Nitra o určenie neplatnosti  čiastočného odstúpenia od  Zmluvy o dielo č. 
951/2017/2.4.1.  uzavretej  medzi objednávateľom mesto Prievidza a zhotoviteľom moravcik-
schroner, s.r.o. so sídlom Pražská 2, Nitra. 
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Mesto Prievidza uskutočnilo v roku 2017 verejné obstarávanie na realizáciu zákazky 
„Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov  Ul. J. Okáľa v Prievidzi – projekt pre 
realizáciu stavby“.     Mesto Prievidza na základe výsledku verejného obstarávania uzavrelo 
so spoločnosťou moravcik-schroner, s.r.o. Dielo bolo protokolárne odovzdané dňa 
25.04.2018.  Dňa 03.05.2018 zhotoviteľ  doručil objednávateľovi Kalkuláciu odovzdaných 
prác na odsúhlasenie pre účely fakturácie, v ktorej uviedol  dohodnutú cenu diela vo výške 
32.520,00 € s DPH a zároveň v nej uviedol aj cenu za práce naviac,  za architektonickú 
štúdiu vo výške 19.200,00 € s DPH, za projekt EPS (elektronická požiarna signalizácia) vo 
výške 1600,00 € s DPH a za projekt HSP (hlasová signalizácia požiaru) vo výške 700 € 
s DPH.  Mesto Prievidza odmietlo zaplatiť  práce naviac uvedené v Kalkulácii   odovzdaných 
prác na odsúhlasenie pre účely fakturácie s odôvodnením, že predložené naviac práce sú 
v rozpore s článkom 5. CENA  bodom 5.4 zmluvy o dielo, v ktorom  je dohodnuté, že práce 
naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku 
k zmluve podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude 
hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác. Zhotoviteľ počas plnenia 
nepredložil objednávateľovi požiadavku na naviac práce,  a s tým súvisiace navýšenie ceny 
diela, ani neupozornil mesto  na možnosť vzniku prác naviac súvisiacich so spracovaním 
dispozičných riešení. Na absenciu projektu elektrickej požiarnej signalizácie a projektu 
hlasovej signalizácie požiaru upozornilo mesto zhotoviteľa dňa 27.03.2018 v rámci 
prerokovania pripomienok k odovzdanej  projektovej dokumentácii. Potreba spracovania 
týchto projektov vyplynula z požiarno bezpečnostného riešenia stavby, a nie na základe 
písomnej požiadavky zhotoviteľa.  
 
     Faktúra č. 2018016 zo dňa 01.06.2018, splatná dňa 01.07.2018, za spracovanú 
projektovú dokumentáciu vo výške 32 520,00 € s DPH, teda v zmysle zmluvy o dielo,  bola 
v lehote splatnosti zaplatená.   
Podľa názoru  projektanta  boli vyhotovené určité práce naviac.     Mesto Prievidza však 
nesúhlasí s tvrdením projektanta a ani so závermi znaleckého posudku  z dôvodu,  že 
predmet diela bol zhotoviteľom zrealizovaný v súlade s podmienkami zadanými pre zákazku 
„Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa v Prievidzi – projekt pre 
realizáciu stavby“,  a následne bol  protokolárne odovzdaný zhotoviteľom objednávateľovi 
bez akýchkoľvek námietok. Zo strany objednávateľa bola zaplatená dohodnutá  cena 
v súlade so zmluvou o dielo.  Mesto Prievidza odo dňa odovzdania predmetu diela 
a  zaplatenia za toto dielo považovalo a naďalej  považuje zákazku za riadne ukončenú. 
S uplatneným nárokom na zaplatenie sumy  4800,00 € bez DPH  resp. 18.800,00 € bez DPH  
nesúhlasí a neuznáva ani dôvody uvádzané vo výzve. 
Keďže odstúpenie od zmluvy mesto Prievidza neuznáva, v novembri 2019 podalo  na 
Okresný súd Nitra žalobu, ktorou sa mesto Prievidza domáha  určenia neplatnosti tohto 
odstúpenia.   
Dňa 26.05.2020 sa uskutočnilo na Okresnom súde Nitra prvé pojednávanie, ktoré bolo 
odročené  s tým, že súd poskytol účastníkom konania lehotu na mimosúdne urovnanie 
sporu. Projektant – žalovaný  navrhol výšku finančného odškodnenia vo výške  14.000,00 € 
za vykonanie prác naviac, ktorú je ochotný zohľadniť a uzavrieť dohodu o urovnaní.  

 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že všetky zmeny resp. dodatky k zmluve musia byť 
podpísané, a teda navýšenie prác je vždy predmetom písomnej dohody.  JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD. sa pýtal, v akej výške dal ponuku podal druhý uchádzať v predmetnom 
obstarávaní.  JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že preverí túto informáciu, taktiež zverejnenie 
dodatkov.  
Primátorka žiadosť z rokovania stiahla. Požiadala, aby pri opätovnom prerokovaní tejto 
problematiky bol prítomný aj Ing. Štefan Bača, vedúci odboru SP, výstavby a ŽP.  
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K bodu 9) 
„Rôzne“ 

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová informovala o výjazdovom zasadnutí VVO č. 1 v lokalite 
Ciglianska cesta.  
Spoločne si prešli areál a priestory  bytových domov na Ciglianskej ceste.  Boli tam v tom 
čase aj prítomní zamestnanci SMMP, s.r.o., ktorí čistili ríny.  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 
otvorila problematiku rómskych občianskych hliadok. Informovala o komunitnom pláne. 
Konštatovala, že občianske hliadky musia byť vyškolené na túto činnosť. MsR riešila otázky 
prípadného financovania.  
Primátorka mesta požiadala  prednostu, aby v spolupráci s právnou kanceláriou, sociálnym 
oddelením, prípadne s ref. pre projekty a investície preverili možnosti zavedenia rómskych 
občianskych hliadok na Ciglianskej ceste.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., uviedol, že tieto hliadky sú zavedené vo viacerých mestách 
a obciach na Slovensku, treba komunikovať s týmito samosprávami.  
 
PaedDr. Kvestoslava Ďurčová hovorila o požiadavke na detské ihrisko v rámci areálu ZŠ 
s MŠ na Malonecpalskej ulici.  Primátorka mesta uviedla, že vzhľadom na aktuálnu situáciu 
sú nateraz tieto investície pozastavené.  
 
 

K bodu 11) 
„Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za účasť 
a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa  22. 06. 2020 

 
Pripomienky overovateľov zápisnice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

...............................................     .................................................. 
      JUDr. Petra Hajšelová               Helena Dadíková  
               overovateľ I.                   overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza 25. 6. 2020 
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P r e z e n č n á    l i s t i n a 
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa   29. 06. 2020  

 

 
Začiatok zasadnutia: 9.00 h 
Ukončenie zasadnutia: 12.00 h  
          Podpis: 
 
 
JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta             prítomná 
 
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ    prítomný 
 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hl. kontrolórka mesta  prítomná 
 
JUDr.  Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie     prítomný 
 
Ing. Naďa Prilinská –   ved. kanc. prednostu MsÚ   prítomná 
 
 
 
Členovia  MsR        Príchod:    Odchod:  Podpis: 
 
 
Ing. Branislav Bucák                  9. 00 – 12. 00   
 

 
Helena Dadíková          9.00 – 11. 45   
 

 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová     9.00 – 12.00  
   

 
Katarína Čičmancová          ospravedlnená   
    
             
JUDr. Petra Hajšelová         9. 00 – 12. 00   
 
 
Ing. Ľuboš Jelačič                                    9. 00 – 12. 00   
 
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.              9. 00 – 12. 00   
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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22. 06. 2020 
od 171 do 197 

 
 
 

171. Program MsR 
172. Vyhodnotenie uznesení MsR 
173. Výročná správa o činnosti TIK mesta Prievidza, n. o., za rok 2019 
174. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 

kontrolórky na II. polrok 2020 
175. Projekt s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy – podpora lokálnych komunít 

v meste Prievidza“ 
176. Žiadosť Ing. Dušana Gondu o vybudovanie verejného osvetlenia na Ul. I. Vysočana 
177. Správa o činnosti a hospodárení n. o. harmónia, n.o., za rok 2019 
178. Žiadosť PhDr. Hany Pauleovej o predĺženie lehoty na doručenie GP a zatvorenie 

zmluvy 
179. Žiadosť spol. MANUS-SK, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
180. Žiadosť Norberta Burkuša o nájom časti pozemkov 
181. Žiadosť Matúša Březovského o nájom časti pozemku 
182. Žiadosť spol. A P S, s.r.o., o nájom časti pozemku 
183. Žiadosť spol. Mäsiarstvo Fantura, s.r.o., o nájom časti pozemku 
184. Žiadosť Jozefa Polkorába o nájom časti pozemku 
185. Žiadosť spol. TANO, s.r.o., o odpustenie nájomného za užívanie pozemkov 
186. Návrh na uzatvorenie dodatku k NZ so spol. TANO, s.r.o. – možnosť uhrádzať 

nájomné formou splátok 
187. Žiadosť spol. Taxi-Taxi red cars, s.r.o., o pozastavenie platieb nájomného 
188. Návrh na uzatvorenie dodatku k NZ so spol. Taxi-Taxi red cars, s.r.o. – možnosť 

uhrádzať nájomné formou splátok 
189. Žiadosť spoločnosti L&L PLUS s.r.o., o odpustenie nájomného za umiestnenie 

vonkajšieho sezónneho sedenia 
190. Návrh na uzatvorenie dodatku k NZ so  spol. L&L PLUS s.r.o. – možnosť uhrádzať 

nájomné formou splátok 
191.  Zmena uznesenia MsR č. 37/20 a návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 33/20 

(majetkovoprávne usporiadanie pozemkov – PM Immobilien, s.r.o.) 
192. Žiadosť Maroša Košu o kúpu pozemku 
193. Návrh na vyhlásenie OVS na prevod majetku mesta – pozemok v k. ú. Veľká Lehôtka 
194. Žiadosť Ing. Petra Fungáča a manž. o kúpu časti pozemku 
195. Ponuka spol. Slovak Estate, s.r.o., na využitie predkupného práva 
196. Žiadosť Rastislava Dúckeho o kúpu pozemku 
197. Žiadosť spol. GRINGO, s.r.o., na uzavretie Dodatku č. 1 ku KZ 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 22. 06. 2020 

od 171 do 197 
 

číslo: 171/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh programu MsR na deň 22. 06. 2020, 
II. schvaľuje 

program MsR na deň 22. 06. 2020 s doplnením bodu „Majetkovoprávne veci“ 
o žiadosť spol. MANUS-SK, s.r.o., o zriadenie vecného bremena. 

 
číslo: 172/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 

rok 2015: 109/II.a)b), 112/II., 
rok 2016:  97/IV.,  
rok 2017: 49/III., 269/III.,  309/II., 608/II. 
rok 2018: 141/III., 347/II., 385/I.,  
rok 2019: 25/III., 177/II.III., 315/III., 318/II., 322/I., 350/II.,  
rok 2020: 10/II., 58/II. 

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
 rok 2019:193/II., 395/II. 
 rok 2020: 38/II.  
 
číslo: 173/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, 
nezisková organizácia,  za rok 2019, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta 
Prievidza, nezisková organizácia,  za rok 2019. 
 

číslo: 174/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2020, 

II. odporúča MsZ 
schváliť plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2020. 

 
číslo: 175/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte: „Zmiernenie dopadov koronakrízy – podpora 
lokálnych komunít v meste Prievidza “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
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a) predloženie projektu s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy– podpora 
lokálnych komunít v meste Prievidza“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 5 476,29 € t .j. 10,11% z celkových výdavkov na 
projekt. 

 
číslo: 176/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Dušana Gondu, Ul. I. Vysočana 719/9, Prievidza, v zastúpení vlastníkov 
nehnuteľností (rodinných domov a pozemkov na Ul. I. Vysočana) o vybudovanie 
verejného osvetlenia na Ul. I. Vysočana v Prievidzi,  

II. odporúča primátorke mesta  
            zotrvať na platnom uznesení Mestského zastupiteľstva č. 268/18 zo dňa 28.05.2018:      

„schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na účel porealizačného zamerania 
telesa komunikácie, telesa chodníka a verejného osvetlenia na Ul. I. Vysočana 
v Prievidzi s tým, že finančné prostriedky budú zapracované do rozpočtu mesta až po 
písomnom oznámení žiadateľov, že je vybudovaná komunikácia, chodník, verejné 
osvetlenie a podaná žiadosť o kolaudačné konanie.“ 

 
číslo: 177/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2019, 
II. odporúča MsZ 
 zobrať na vedomie  

Správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2019. 
 
číslo: 178/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť PhDr. Hany Pauleovej, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 222/3,  o 
predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu do 05.08.2021 a uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena do 05.10.2021  
(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením  Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi číslo 273/15 zo dňa 30.06.2015, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení 
vecného zo dňa 05.10.2015 a Dodatok č. 1 zo dňa 24.01.2018),  

II.  odporúča primátorke mesta 
vyhovieť žiadosti PhDr. Hany Pauleovej, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 
222/3, o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu do 05.08.2021 a na 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do 05.10.2021. 

 
číslo: 179/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti MANUS-SK s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Svätoplukova 90/14, 
IČO: 45590486,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
na časti pozemkov v k. ú.  Prievidza (Ul. Š Králika) parcela registra C KN č. 929/1, 
ostatné plochy s výmerou 9 105 m2 a parcela registra C KN č. 910, ostatné plochy 10 
399 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – optického kábla v chráničke pre potreby 
Zdravotného strediska MANUS-SK, pričom sa bude realizovať pretlakom popod 
cestu.   Predpokladaný rozsah vecného bremena  na pozemkoch je 7 m + ochranné 
pásmo po oboch stranách. 

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. 929/1, 
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ostatné plochy s výmerou 9 105 m2 a parcela registra C KN č. 910, ostatné plochy 10 
399 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – optického kábla v chráničke pre potreby 
Zdravotného strediska MANUS-SK,  v prospech  vlastníka nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza stavby Zdravotné stredisko MANUS-SK súpis. číslo 90 na parcele registra 
C KN č. 904/4 na Svätoplukovej ulici č. 90/14, Prievidza,  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: 
-  uloženie IS realizovať pretlakom popod cestu, 
- 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), 
- 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: 180/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Norberta Burkuša,  trvalý pobyt Súbežná ul. č. 37/5,  971 01  Prievidza, 
o nájom nehnuteľností v   k. ú. Prievidza,  časti pozemkov z parciel registra C KN č. 
6628/50, zastavané plochy   a nádvorie   s výmerou   218 m2,   č.  6628/52, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 186 m2,  č.  6628/54, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 302 m2, č.  6628/56, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 324 m2, č.  
6628/57, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 153 m2, č.  6628/60, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 113 m2, v predpokladanej výmere 429 m2, na účel 
výstavby modernej tanečnej sály pre potreby Tanečného klubu a Súkromnej 
základnej umeleckej školy Fantastik vo vyučovaní len tanečného odboru. Pozemky sa 
nachádzajú v areáli ZŠ Malonecpalská. 

II.   odporúča MsZ  
schváliť  

a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 

nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti pozemkov z parciel registra CKN č.  

6628/50, zastavané plochy   a nádvorie   s výmerou   218 m2,   č.  6628/52, 

zastavané plochy a nádvorie s výmerou 186 m2,  č.  6628/54, zastavané plochy a 

nádvorie s výmerou 302 m2, č.  6628/56, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 

324 m2, č.  6628/57, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 153 m2, č.  6628/60, 

zastavané plochy a nádvorie s výmerou 113 m2, v predpokladanej výmere 429 

m2, na účel výstavby modernej tanečnej sály pre potreby Tanečného klubu 
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a Súkromnej základnej umeleckej školy Fantastik vo vyučovaní len tanečného 

odboru. Pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ Malonecpalská,   so záberom 

pozemkov počas celého roka, 

b) spôsob 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 nájomca bude poskytovať služby, ktoré 

budú slúžiť aj obyvateľom mesta  

c) za podmienok: nájomného vo výške: 3,30 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-

mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 181/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

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,  

II.   odporúča MsZ  
schváliť  
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 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, v rozsahu 
výmery 175 m2 (záhrady 2x55 m2 a 1x65 m2), ktorý sa nachádza vedľa bytového 
domu na Ulici A. Rudnaya, pre Matúša Březovského, Ul. A. Rudnaya 217/34, 
Prievidza,                    s využitím na záhradkárske účely, 
b) spôsob 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,  
c) za podmienok: nájomného vo výške: 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 1-ročnou 
výpovednou lehotou. 

 

číslo: 182/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

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.  

II.   odporúča MsZ  
schváliť  
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 

nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č.  2132/13, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1435 m2, evidovaná na LV č. 1,                                

v  predpokladanej výmere 16 m2, pre spoločnosť A P S, s.r.o., Bojnická cesta 
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18D, Prievidza, 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) spôsob 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,  

c) 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. 

číslo: 183/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. Chalupku 175/55, Prievidza, 
IČO: 45 438 528, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského 
pozemku na Ulici J. Kráľa, parc. reg. CKN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 
12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  v predpokladanej výmere 22,4 m2, za účelom 
vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň Kolotoč a rozšírenia kapacity 
a spríjemnenia konzumu obedov občanom Prievidze + sprístupnenie imobilným 
zákazníkom a matkám s kočíkmi, 

b) informáciu, že dňa 10.06.2020 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný  nehnuteľný majetok mesta podľa 
písmena a) tohto bodu, pre spoločnosť Mäsiarstvo Fantura, s.r.o., Prievidza, 

II.   odporúča  MsZ  
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 
12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  pre spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. 
Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 45 438 528, za účelom vybudovania sezónnej 
terasy pre jedáleň Kolotoč a rozšírenia kapacity konzumu obedov občanom Prievidze, 
v rozsahu výmery 22,4 m2, s celoročným užívaním, 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, za podmienok: nájomného 
vo výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., 0,02 €/m2/deň za obdobie od 
16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí 
doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu, vonkajšiu terasu 
zriadiť podľa predložených vizualizácií. 
 

číslo: 184/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 
11 695 820, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra 
CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3102 m2, v predpokladanej 
výmere 25 m2, nachádzajúcom sa na Námestí slobody, za účelom predaja pečených 
gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov 
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v termíne od 01.12.2020 do 03.01.2021. Spotrebované energie bude znášať na 
vlastné náklady, 
b) informáciu, že dňa 10.06.2020 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný  nehnuteľný majetok podľa písmena 
a) tohto bodu, pre Jozefa Polkorába, v termíne od 01.12.2020 do 03.01.2021, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, zapísaný na LV č. 1, 
zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 25 m2, nachádzajúcom sa na Námestí 
slobody, pre Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 
11 695 820, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych 
výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov za podmienok: nájomného vo výške 
0,20 €/m2/deň,  na dobu určitú  od 1.12.2020 do  03.01.2021 s tým, že spotrebované 
energie bude znášať na vlastné náklady, a že stánok prispôsobí architektonickému 
vzhľadu susedných drevených stánkov vrátane farebnosti strechy, spôsobom podľa § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že medzi základné úlohy mesta 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, 
nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta. 

 
číslo: 185/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti TANO, s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 
51 245 833 o odpustenie nájomného za užívanie pozemkov v k. ú. Prievidza, pod 
novinovými stánkami na Ulici M. R. Štefánika a na Dlhej ulici v celkovom rozsahu 14 
m2 (parcely reg. CKN č. 45/1 a 1859/1) za druhý štvrťrok 2020, prípadne aj 
dobropisovanie alikvotnej časti nájomného aj za prvý štvrťrok 2020, ktorý už majú 
zaplatený.  
Dôvodom je, že prevádzku na Dlhej ulici zatvorili a neprevádzkovali už od 10.12.2019 
a prevádzku na Ulici M. R. Štefánika od 14.2.2020. Situáciu neriešili operatívne 
vzhľadom na množstvo problémov a koncoročného pracovného vypätia a v novom 
roku 2020 vzhľadom na novovzniknutú situáciu spôsobenú vírusom COVID 19 
b) informáciu, že Nájomná zmluva č. 35/18 bola uzatvorená medzi mestom Prievidza 
a spoločnosťou TANO, s.r.o. Bratislava dňa 29.6.2018, s výškou nájomného 0,20 €/ 
m2/deň, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 1022,00 € (platba štvrťročne vo 
výške 255,50 €),  

II.   neodporúča MsZ  
schváliť spoločnosti TANO, s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 
51 245 833 odpustenie nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta 
Prievidza vo výmere 14 m2, nachádzajúcich sa pod novinovými stánkami na Ulici M. 
R. Štefánika a na Dlhej ulici, za druhý štvrťrok 2020, vo výške 269,30 €.  

 
číslo: 186/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti TANO, s.r.o.,  Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 
51 245 833 o odpustenie nájomného za užívanie pozemkov v k. ú. Prievidza, pod 
novinovými stánkami na Ulici M. R. Štefánika a na Dlhej ulici v celkovom rozsahu 14 
m2 (parcely reg. CKN č. 45/1 a 1859/1) za druhý štvrťrok 2020, prípadne aj 
dobropisovanie alikvotnej časti nájomného aj za prvý štvrťrok 2020, ktorý už majú 
zaplatený.  
Dôvodom je, že prevádzku na Dlhej ulici zatvorili a neprevádzkovali už od 10.12.2019 
a prevádzku na Ulici M. R. Štefánika od 14.2.2020. Situáciu neriešili operatívne 
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vzhľadom na množstvo problémov a koncoročného pracovného vypätia a v novom 
roku 2020 vzhľadom na novovzniknutú situáciu spôsobenú vírusom COVID 19,  
b) informáciu, že Nájomná zmluva č. 35/18 bola uzatvorená medzi mestom Prievidza 
a spoločnosťou TANO, s.r.o. Bratislava dňa 29.6.2018, s výškou nájomného 0,20 €/ 
m2/deň, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 1022,00 € (platba štvrťročne vo 
výške 255,50 €). 

II.   odporúča MsZ  
schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 35/18 medzi mestom 
Prievidza ako prenajímateľom a spol. TANO, s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava-
Staré Mesto, IČO: 51 245 833,  ako nájomcom,  predmetom ktorého je možnosť 
uhrádzať neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania najviac v 48 
rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho 
mesiaca. 

 
číslo: 187/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Taxi-Taxi red cars, s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava, 
IČO: 45 422 915, zastúpená konateľom Pavlom Bánovským, o pozastavenie platieb 
nájomného vo výške 748,35 € mesačne, hradeného na základe NZ č. 2/2014 za 
užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza vo výmere 60 m2 (časti pozemkov, 
parciel reg. CKN č. 2221/1, 2217/1 a 2122/1 pred OD Vtáčnik a časť pozemku parcely 
CKN č. 2130/7 pri Piaristickom kostole), slúžiacich ako stojisko TAXI služby na 
Kláštornej ulici. 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo koronavírusu bolo nariadené vládou SR 
prerušenie činnosti taxislužieb v preprave zákazníkov. Nakoľko z tohto dôvodu 
spoločnosť nemá žiaden príjem, z ktorého by bola schopná pravidelne uhrádzať 
dohodnuté nájomné, žiada pozastavenie platieb až do doby, kým im bude opäť 
povolené ponúkať služby spojené s prepravovaním zákazníkov. 

II. neodporúča MsZ 
schváliť spoločnosti Taxi-Taxi red cars, s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava, 
IČO: 45 422 915 odpustenie pohľadávky na nájomnom za užívanie pozemkov vo 
vlastníctve mesta Prievidza vo výmere 60 m2, slúžiacich ako stojisko TAXI služby na 
Kláštornej ulici, za obdobie od 16.3.2020 do 30.4.2020, vo výške 1.122,55 € (374,20 
€/marec a 748,35 €/apríl) v zmysle článku 7.5, bod 7.5.3 IS 80 – Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta,  z dôvodu prerušenia činnosti taxislužieb v preprave 
zákazníkov na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, číslo: OLP12595/2020, zo dňa 15.03.2020, s účinnosťou od 16.03.2020. 

 
číslo: 188/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Taxi-Taxi red cars s.r.o. so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava, 
IČO: 45 422 915, zastúpená konateľom Pavlom Bánovským, o pozastavenie platieb 
nájomného vo výške 748,35 € mesačne, hradeného na základe NZ č. 2/2014 za 
užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza vo výmere 60 m2 (časti pozemkov, 
parciel reg. CKN č. 2221/1, 2217/1 a 2122/1 pred OD Vtáčnik a časť pozemku parcely 
CKN č. 2130/7 pri Piaristickom kostole), slúžiacich ako stojisko TAXI služby na 
Kláštornej ulici. 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo koronavírusu bolo nariadené vládou SR 
prerušenie činnosti taxislužieb v preprave zákazníkov. Nakoľko z tohto dôvodu 
spoločnosť nemá žiaden príjem, z ktorého by bola schopná pravidelne uhrádzať 
dohodnuté nájomné, žiada pozastavenie platieb až do doby, kým im bude opäť 
povolené ponúkať služby spojené s prepravovaním zákazníkov. 

II. odporúča MsZ 
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schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2014 medzi mestom 
Prievidza ako prenajímateľom a spol. Taxi-Taxi red cars, s.r.o., so sídlom 
Vyšehradská 12, Bratislava, IČO: 45 422 915, ako nájomcom, predmetom ktorého je  
možnosť uhrádzať neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania najviac v 48 
rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho 
mesiaca. 

 
číslo: 189/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, Prievidza, 
IČO: 44 127 006, zastúpená konateľom Ľubošom tkáčom, o odpustenie nájomného 
za umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou kaviarne Caffe 
Kocka, nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, na pozemku parcela reg. CKN č. 
2242/2 v rozsahu výmery 42 m2, vo výške 510,05  € / letná sezóna príslušného roku,  
v zmysle platnej Nájomnej zmluvy č. 23/2009 zo dňa 01.06.2009. Z dôvodu 
vyhlásenia pandémie museli prevádzku uzavrieť.  

II. neodporúča MsZ 
schváliť spoločnosti L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, Prievidza, 
IČO: 44 127 006 odpustenie nájomného za umiestnenie vonkajšieho sezónneho 
sedenia pred prevádzkou kaviarne Caffe Kocka, nachádzajúcej sa na Pribinovom 
námestí, na pozemku parcela reg. CKN č. 2242/2 v rozsahu výmery 42 m2, vo výške 
510,05  €/letná sezóna príslušného roku. 

 
číslo: 190/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, Prievidza, 
IČO: 44 127 006, zastúpená konateľom Ľubošom Tkáčom, o odpustenie nájomného 
za umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou kaviarne Caffe 
Kocka, nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, na pozemku parcela reg. CKN č. 
2242/2 v rozsahu výmery 42 m2, vo výške 510,05  € / letná sezóna príslušného roku,  
v zmysle platnej Nájomnej zmluvy č. 23/2009 zo dňa 01.06.2009. Z dôvodu 
vyhlásenia pandémie museli prevádzku uzavrieť.  

II. odporúča MsZ 
schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 23/2009 medzi mestom 
Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice 
slovenskej 2707/27, Prievidza, IČO: 44 127 006, ako nájomcom, predmetnom ktorého 
je možnosť uhrádzať neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania najviac 
v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného 
kalendárneho mesiaca. 

 
číslo: 191/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsR v Prievidzi č. 37/20 zo dňa 20.01.2020   

II.  mení  

uznesenie MsR v Prievidzi č. 37/20 zo dňa 20.01.2020 takto: 

v časti II. sa vypúšťa celý text a nahrádza sa novým textom: 
„majetkovoprávne usporiadanie formou nájmu jedného stĺpu postaveného na časti 
pozemku parcela registra CKN č. 5156/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 1m2, zapísaný na LV č. 3345 vo vlastníctve PM Immobilien s.r.o. Bánovce 
nad Bebravou a to za cenu 1€ jednorazovo za celý predmet nájmu a 
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majetkovoprávne usporiadanie bezodplatným prevodom do majetku mesta druhého 
starého stĺpu s podzemným káblom na Ulici J.I.Bajzu“,  

III.  odporúča MsZ  
schváliť zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 33/20 zo dňa 27.01.2020 takto: v časti II. 
sa pôvodný text vypúšťa  a nahrádza sa textom: 
„majetkovoprávne usporiadanie formou nájmu jedného stĺpu postaveného na časti 
pozemku parcela registra CKN č. 5156/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 1m2, zapísaný na LV č. 3345 vo vlastníctve PM Immobilien s.r.o. Bánovce 
nad Bebravou a to za cenu 1€ jednorazovo za celý predmet nájmu a 
majetkovoprávne usporiadanie bezodplatným prevodom do majetku mesta druhého 
starého stĺpu s podzemným káblom na Ulici J.I.Bajzu“.  

 
číslo: 192/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť  Maroša Košu, trvalý pobyt Južná 4, Prievidza, o  kúpu nehnuteľností v k. ú. 
Veľká Lehôtka na ktoré má uzatvorenú NZ č. 10/2017,  pozemku parcela registra C 
KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti, a časť pozemkov: 
parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha  a parcela  registra C KN č. 617/7, 
ostatná plocha – obe parcely spolu  v rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu vo 
výmere 1124 m2 na záhradkárske účely v zmysle ÚP. Pozemok sa nachádza vedľa 
Vrchárskej ulice a je zaťažený viacerými inžinierskymi sieťami.  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká 
Lehôtka, pozemok parcela registra C KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 
879 m2, v celosti, a časť pozemkov: parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha  
a parcela  registra C KN č. 617/7, ostatná plocha – obe parcely spolu  v 
rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu vo výmere 1124 m2 nachádzajúce sa vedľa 
Vrchárskej ulice, na záhradkárske účely v zmysle ÚP za cenu 5 €/m2, pre Maroša 
Košu, trvalý pobyt Južná 4, Prievidza. 

 
číslo: 193/20 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa vedľa Vrchárskej ulice v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemku parcela 
registra C KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti, a časť 
pozemkov: parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha  a parcela  registra C KN č. 
617/7, ostatná plocha – obe parcely spolu  v rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu 
vo výmere 1124 m2 na záhradkárske účely v zmysle ÚP,  

II.         odporúča MsZ  
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok, nehnuteľnosti  v k. ú. 
Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast 
s výmerou 879 m2, v celosti, a časť pozemkov: parcela registra C KN č. 617/6, 
ostatná plocha  a parcela  registra C KN č. 617/7, ostatná plocha – obe parcely 
spolu  v rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu vo výmere 1124 m2 formou 
obchodnej verejnej súťaže  po vyhotovení GP s podmienkami:  

4. účel využitia: na záhradkárske účely v zmysle územného plánu mesta,  
5. kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 5 €/m2, 
6. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy.  
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číslo: 194/20 
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 o doložení GP č. 48 185 655–109/2020, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť                                                                                                                               
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza,   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 spoločnosťou 
GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, 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,  
b) spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia 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. 

 
číslo: 195/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ponuku spoločnosti Slovak Estate s.r.o., Bratislava na využitie predkupného práva 
mesta Prievidza na spoluvlastnícky podiel ¼, v ich vlastníctve, na pozemku v k.ú. 
Bojnice, parcela registra CKN č. 3512/19, orná pôda, vo výmere 108m2, zapísaná na 
LV č. 4320. Mesto Prievidza má na tomto pozemku spoluvlastnícky podiel  256/512.  
Spoločnosť ponúka kúpnu cenu  vo výške 20 €/m2, t. j.  spolu za cenu 2160€ 
(pozemok sa nachádza pod kruhovým objazdom v Bojniciach  pri STK Dekra 
Slovakia a Unipharme), 

 II.  neodporúča  MsZ 
schváliť využitie predkupného práva a kúpu spoluvlastníckeho podielu ¼, na 
pozemku, ktorý sa nachádza pod kruhovým objazdom v Bojniciach  pri STK Dekra 
Slovakia a Unipharme v k.ú. Bojnice, parcela registra CKN č. 3512/19, orná pôda, vo 
výmere 108 m2, zapísaná na LV č. 4320 vo vlastníctve Slovak Estate s.r.o., 
Bratislava, za kúpnu cenu vo výške 20 €/m2, čo spolu predstavuje kúpnu cenu 2160€. 

 
číslo: 196/20 
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,  
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b) informáciu o doložení geometrického plánu,  
II. odporúča MsZ 

       schváliť 
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 

Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 7839/6, diel 1,  zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 145 m2, zameraný Geometrickým plánom č. 48185655-
57/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM 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. 

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.  

 
číslo: 197/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti GRINGO, s. r. o., so sídlom Ul. A. Žarnova 820/16, 971 01 
Prievidza na uzavretie Dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve č. 25/19 uzatvorenej podľa § 
588 a nasl. Občianskeho zákonníka zo  dňa 08. 10. 2019 medzi  mestom Prievidza 
ako predávajúcim  a spoločnosťou GRINGO, s. r. o., na strane kupujúceho, CE: 
777/2019 zapísaná Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 06. 11. 
2019, pod číslom V 6291/2019, z dôvodu zmeny účelu KZ č. 25/19, nakoľko 
spoločnosť chce v nadstavbe budovy súpisné číslo 820, nachádzajúcej sa na ulici A. 
Žarnova v Prievidzi vybudovať nadstavbu automumyvárne, bazénu s príslušenstvom 
– plávanie pre deti v zmysle predloženého pôdorysu,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť uzavretie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 25/19 uzatvorenej podľa § 588 
a nasl. Občianskeho zákonníka zo  dňa 08. 10. 2019 medzi mestom Prievidza ako 
predávajúcim  a spoločnosťou GRINGO, s. r. o., na strane kupujúceho, CE: 777/2019 
zapísaná Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 06. 11. 2019 pod 
číslom V 6291/2019, predmetom Dodatku č. 1 je zmena článku III. Dôvod prevodu 
Kúpnej zmluvy č. 25/19, a to nasledovne: ,,Nehnuteľnosť podľa Článku II. tejto zmluvy 
sa prevádza na účel prístavby konštrukcie schodiska k autoumyvárni s podmienkou, 
že v nadstavbe budovy súpisné číslo 820 sa bude nachádzať nadstavba 

autoumyvárne, bazén s príslušenstvom – plávanie pre deti v zmysle predloženého 
pôdorysu.“  
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 22. 06. 2020 

od 171 do 197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................     .................................................. 
      JUDr. Petra Hajšelová     Helena Dadíková  
     overovateľ I.                   overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza   24. 06. 2020 
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Výpis hlasovania členov Mestskej rady v Prievidzi 
 

zo dňa 22.06.2020 
 
 
číslo uznesenia: 171/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 172/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 173/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
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Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

 

 

číslo uznesenia: 174/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 175/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 176/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 177/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 178/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 179/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 180/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. proti 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 4 Proti: 2       Zdržali sa: 0 

 

číslo uznesenia: 181/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 182/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 183/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 184/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 185/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 0 Proti:6       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 186/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

 

 

číslo uznesenia: 187/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 0 Proti:5       Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 188/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 189/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 0 Proti: 5       Zdržal sa: 0 

 
 
číslo uznesenia: 190/20 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 191/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 192/20 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 
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4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 0 Proti:6       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 193/20 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

číslo uznesenia: 194/20 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 195/20 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 0 Proti: 6       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 196/20 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 197/20 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Zdržala sa 

4 JUDr. Petra Hajšelová Zdržala sa 

5 Ing. Branislav Bucák Zdržal sa  

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 3 Proti:0       Zdržali sa: 3 

 

 
 


