
 

 
 

 

 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa  15. 02. 2021 

konanej formou videokonferencie  

 
Začiatok zasadnutia:      10. 00  h 
Ukončenie zasadnutia:      14. 30  h     
 
Prítomní: JUDr. Katarína Macháčková, MVDr. Norbert Turanovič, Ing. Naďa Prilinská, JUDr. 

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

 
Ospravedlnení: JUDr. Petra Hajšelová, Ing. Ľuboš Jelačič – skorší odchod 
         
Ďalší účastníci: Ing. Pavel Pařízek, Mgr. Ľubomír Pomajbo, Ing. Anton Pišta, Mgr. Ivan Benca, 

Ing. Štefan Bača, Ing. arch. Miroslav Kontriš,  Ing. Petra Briatková, Ing. Erika  
Vašková, Ing. Natália Topáková, JUDr. Mária Kasalová 

 
Overovatelia zápisnice z MsR:  Ing. Branislav Bucák,  Helena Dadíková 
Hlasovanie:  6 poslancov za 
 

Rokovanie otvoril JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta.  Privítal 
všetkých účastníkov rokovania a konštatoval, že po spustení videokonferencie sa do rokovania 
zapojili 6 členovia MsR  a teda MsR bola rokovania a uznášania schopná.   

 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  skonštatoval, že návrh programu poslanci obdržali 

v pozvánkach.  
 
Návrh programu: 
 

1. O t v o r e n i e 

2. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spol. SAD Prievidza, a.s., za rok 2020 

3. Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

4. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2020 

5. Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 VZN mesta Prievidza č. 8/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta“ 

6. Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza č. 3/2019 

o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta“ 

7. Informácia k podmienkam držania psov na území mesta Prievidza  

8. Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov 

9. Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov,  zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu, triedeného zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivín 
v meste Prievidza – v období jar 2021 

10. Žiadosti o zmenu ÚPN CMZ Prievidza a trasovanie IS 

11. Majetkovoprávne veci  

12. Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka – odpustenie sankcie 

13. R ô z n e  
14. D i s k u s i a 
15. Z á v e r  
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MsR uznesením č. 33/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila program MsR na deň 15. 02. 
2021. 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.,  informoval, že najbližšie rokovanie MsZ sa uskutoční v pondelok 
22. 2. 2021 formou videokonferencie. Do návrhovej komisie odporúča primátorka mesta zvoliť 
poslancov: Katarínu Vráblovú  – za predsedníčku, PaedDr. Kvetoslavu Ďurčovú  – za členku, 
Mgr. Libora Mokrého  – za člena.  
Spravodajcom MsR bude Helena Dadíková.  
Členovia MsR nemali k návrhom výhrady (6 poslancov za). 
 
 

K bodu 4) 
Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2020 

predložil Ing. Anton Pišta, ref. pre správne delikty, priestupky, sťažnosti a petície. 
Počas roka 2020 bolo na mesto Prievidza doručených na prešetrenie 9 podaní. Podania boli 
posúdené a rozdelené do dvoch kategórií: 3 petície a 9 podaní. 
Jedna petícia prešla na vybavenie v zákonnej lehote do roku 2021, v roku 2020 nebol podaný 
žiadny návrh na ochranu pokojného stavu. 
MsR uznesením č. 34/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na vedomie  
Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2020. 
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 

K bodu 3) 
Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 31.12.2020 

predložil Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP. 
Mgr. Ľubomír Pomajbo uviedol, že v priebehu roku 2020 boli stavy príslušníkov a civilných 
zamestnancov MsP Prievidza stabilizované.  Príslušníkov MsP s odbornou spôsobilosťou je 39, 
civilných zamestnancov je 17.  Na úseku služobnej kynológie pracujú dva psovodi. V roku 2020 
bolo riešených 5113 priestupkov. Mestská polícia vykonáva spoluprácu s Policajným zborom, 
železničnou políciou, mestským úradom, súdmi a podobne. V roku 2020 zabezpečili dve nové 
kamerové miesta na Staničnej ulici a Vansovej ulici. 
Náčelník v krátkosti informoval o činnosti karanténnej stanice na odchyt túlavých a zabehnutých 
psov. V roku 2020 bolo odchytených 39 psov. 29 psov bolo vrátených pôvodným majiteľom.  
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová sa zaujímala, či psovodi vykonávajú aj činnosti s vyhľadávaním 
omamných látok.  Mgr. Ľubomír Pomajbo uviedol, že nevykonávajú takúto činnosť s tým, že ide 
o kompetenciu štátnej polície.  
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová otvorila problematiku vodenia a držania psov na území mesta. Mgr. 
Ľubomír Pomajbo uviedol, že MsP môže kontrolovať vodenie psov tam, kde je to zakázané t. j. 
detské ihriská, areály škôl a podobne.  Konštatoval, že zákon nie je dobrý, problémy v tejto 
oblasti majú všetky mestá.  Ďalej dodal, že na miestach,  kde nie je zakázaný voľný pohyb psov, 
je pohyb psov dovolený.   
MsR uznesením č. 35/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť Správu 
o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 31.12.2020. 
Hlasovanie:  5 poslancov za 
 
Rokovanie ďalej viedla JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta.  
 
 

K bodu 2) 
 Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 2020 
predložil Ing. Pavel Pařízek, dopravný riaditeľ SAD Prievidza, a.s. 
   
V zmysle uzatvorenej zmluvy vo službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej 
autobusovej doprave (MHD) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza 
a mesta Bojnice je dopravca povinný najneskôr do 31. 01. predložiť vyúčtovanie výkonov 
dopravných služieb za predchádzajúci rok. 
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Ing. Pavel Pařízek uviedol, že rok 2020 bol poznačený  pandemickou situáciou, čo značne 
ovplyvnilo aj chod MHD (menej sa jazdilo – prázdninový režim, boli nižšie tržby). 
SAD Prievidza, a.s., využilo podporu štátu, mzdy boli nižšie.  Tržby boli nižšie o zhruba 300 tis. €. 
Nedoplatok príspevku mesta Prievidza je vo výške 109 069 € a pre mesto Bojnice vo výške 2 297 
€. Ing. Pavel Pařízek dodal, že na základe požiadaviek bola poslancom elektronicky zaslaná 
štatistika prepravených osôb. V súčasnosti premávajú autobusy MHD v prázdninovom režime.  
V spol. SAD Prievidza, a.s., využili možnosť podpory štátu – mzda, prekážka na strane 
zamestnávateľa.   PaedDr. Kvestoslava Ďurčová hovorila o požiadavke obyvateľov na zriadenie 
zástavky MHD na Nedožerskej ceste spoj. č. 51.   JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že toto 
je dlhodobá požiadavka obyvateľov,  je tu problém bezpečnosti, preto sa dlhšie hľadalo 
umiestnenie.  Lokalita je vybratá, zastávka bude slúžiť aj pre medzimestskú dopravu, 
stavebníkom tejto zastávky bude spol. Kaufland.  Po vybudovaní bude zastávka prevzatá do 
majetku mesta. V januári bolo vydané stavebné povolenie, 1. 4. plánujú začať realizáciu,  v r. 
2022 by mala byť táto zástavka daná do prevádzky.   
MsR uznesením č. 36/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na vedomie 
Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 2020. 
Hlasovanie: 6 poslancov za  

 
K bodu 5) 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta“ predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 
V rámci návrhu sa upravuje zmluvná procesná lehota nesplnenia podmienky zo strany 
prijímateľov dotácie. Prijímatelia dotácií splnili účel, avšak aj z dôvodu pandemických opatrení 
nedodržali stanovené lehoty.  Dopĺňa sa prechodné ustanovenie: 
„Prijímateľ dotácie, ktorá mu bola poskytnutá v roku 2020 a 2021, a ktorý porušil povinnosť 
ustanovenú v zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta bod III. Povinnosti zmluvných strán 
ods. 1 „Takto poskytnuté finančné prostriedky je prijímateľ dotácie povinný previesť na základe 
prijatej faktúry v zmysle nájomnej zmluvy na bankový účet spoločnosti TSMPD, s.r.o. do 3 resp. 5 
pracovných dní po prijatí finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy.“, môže byť poskytnutá dotácia v kalendárnom roku 2021 a 2022.“ 
Pripomienky fyzických ani právnických osôb k návrhu VZN vznesené neboli, komisie MsZ 
odporučili návrh schváliť. 
MsR uznesením č. 37/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta“. 
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 

K bodu 6) 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 VZN 

mesta Prievidza č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta“ predložil 
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že mesto Prievidza môže v zmysle zákona o výbušninách, 
výbušných predmetoch a munícii z dôvodu ochrany verejného poriadku a zdravia obmedziť alebo 
zakázať používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta alebo jeho časti. 
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že materiál bol spracovaný na základe návrhu poslanca Bc. 
Branislava Gigaca. Komisie MsZ neodporučili návrh VZN schváliť, návrh podporila len komisia 
starostlivosti o obyvateľov, komisia však hlasovala formu per rollam, čiže nemali priestor na 
spoločnú diskusiu.  
Primátorka mesta uviedla, že kontrolovateľnosť v tomto prípade bude veľmi ťažká.  Ing. Branislav 
Bucák uviedol, že  podporuje súčasné znenie VZN, a nemyslí si, že je potrebné toto VZN meniť.  
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová súhlasila s názorom poslanca Ing. Bucáka.  
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že v prípade, že by mesto robilo mestský ohňostroj, to je možné aj 
v prípade prijatia nového VZN.   
MsR  uznesením č. 38/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Prievidza č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta“. 
Hlasovanie: 6 poslancov proti 
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K bodu 7) 

 Informáciu k podmienkam držania a vodenia psov na území mesta Prievidza predložil 
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
Mesto Prievidza má upravené podmienky držania psov vo VZN č. 2/2018. predmetné VZN je 
prijaté na základe  zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov.  
Vodiť psa na verejné priestranstvá možno len na vodidle bezpečne pripevnenom na obojku alebo 
prsnom postroji. Pevnosť vodidla a jeho dĺžka musia byť primerané psovi tak, aby bolo možné 
psa ovládať v každej situácii.  Ten, kto psa vedie, ho musí mať pod dohľadom po celú dobu 
vodenia.  Proti pôvodnému VZN č. 136/2013 bol podaný protest prokurátora ale prokurátor 
nekonštatoval v časti podmienky vodenia psov nezákonnosť pôvodného VZN. 
Helena  Dadíková uviedla, že eviduje problém na Ciglianskej ceste, pýtala sa, či je možnosť 
nejakého obmedzenia o držaní psa v byte.  JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že obmedzenie tohto 
druhu nie je možné.  
Rokovanie ďalej viedol JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  
 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová  uviedla, že na ihrisku na Gazdovskej ulici je potrebné umiestniť 
tabuľky o zákaze vodenia psov.   JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že každé ihrisko v správe TSMPD, 
s.r.o., je označené tabuľkou, kde je uvedený tento zákaz. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, 
že životnosť zákazových tabúľ je nízka.  Skôr by šiel cestou osvety cez hovorcu mesta, prípadne 
distribúciou písomnej informácie spolu s rozhodnutiami k dani za psa.   
MsR uznesením č. 39/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, uložila prednostovi MsÚ pri doručovaní 
rozhodnutí o vyrubení dane za psa distribuovať obyvateľom v roku 2021 písomnú informáciu 
o podmienkach držania a vodenia psov na území mesta Prievidza, informovať obyvateľov 
o podmienkach držania a vodenia psov na území mesta Prievidza (webové sídlo mesta, printové 
média a pod.). MsR požiadala náčelníka MsP spôsobom  upozorňovania  obyvateľov kontrolovať  
dodržiavanie držania a vodenia psov na území mesta Prievidza v zmysle VZN mesta Prievidza   
č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza. 
Hlasovanie: 5 poslancov za  
 

K bodu 8) 
Informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký,                   

č. ÚPZF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“ a možnosti 
čerpania finančných prostriedkov predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci ref. pre projekty a investície. 
Celkový rozpočet projektu je vo výške 4 830 €, kofinancovanie mesta je vo výške 5 %. 
 
     Socha sv. Jána Nepomuckého na pilieri je významnou historickou pamiatkou mesta Prievidza,  
Pochádza z roku 1757 a bola umiestnená pred Kláštorom piaristov v Prievidzi. Socha sa 
nachádza v silne narušenom, lokálne dezolátnom stave, spôsobenom prirodzenou degradáciou 
prírodného kameňa, ktorej následkom je úbytok pôvodnej výtvarnej hmoty. Pamiatka prešla 
viacerými úpravami, niektoré aj znehodnotili jej pôvodný stav. V roku 2014 mesto uskutočnilo 
demontáž kamenných častí sochy a jej uloženie vo vlastných priestoroch. Od roku 2015 boli 
postupne realizované reštaurátorské práce, najskôr na schodiskových stupňoch, na ktorých je 
umiestnený podstavec a profilovaná pätka piliera. Predmetom reštaurátorských prác v roku 2020 
bol dolný podstavec piliera architektonickej časti. 
Mesto v snahe uchovať významnú kultúrnu pamiatku má záujem pokračovať v reštaurátorských 
prácach ďalšou etapou. Cieľom nasledujúcej etapy, ktorá by mala nasledovať v roku 2021 je 
zreštaurovať profilovú pätku piliera a driek piliera. 
MsR uznesením č. 40/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť  predloženie 
projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. 
Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“ a kofinancovanie projektu vo výške 242 € t. j. 5 % 
z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 5 poslancov za  
 
 
 Mgr. Ivan Benca, ved. ref. pre projekty a investície, predložil  informáciu o projekte 
s názvom: „Rekonštrukcia palubovky  Športovej haly v Prievidzi“  a  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov. Celkový rozpočet projektu je 440 029,63 €. Kofinancovanie mesta je vo 
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výške 50 %. Športová hala v Prievidzi bola postavená v sedemdesiatych rokoch minulého 
storočia. Nachádza sa na okraji širšieho centra mesta v lokalite určenej pre rekreáciu a šport, 
ktorá je sústredená v západnej časti mesta Prievidza. Hala bola postavená ako viacúčelový 
priestor ako pre kolektívne tak pre individuálne športy, kde primárnu funkciu tvoria kolektívne 
loptové športy. Hlavná hracia plocha haly je oproti upravenému terénu zapustená na úroveň 
približne  o 4 m.  Konštrukciu hracej plochy tvorí drevená palubovka položená na montovanom 
drevenom rošte. Tento projekt rieši primárne výmenu konštrukcie palubovky na hracej ploche, 
výmenu drevených obkladov čelných stien hracej plochy a príslušenstvo súvisiace s výmenou 
palubovky na hracej ploche. Rekonštrukciou palubovky hracej plochy ako aj výmenou dreveného 
obkladu nedôjde k zásahu do statických konštrukcií stavby, nemení sa charakter využívania 
stavby, nezasahuje sa do inžinierskych sietí ani nevznikne požiadavka na navýšenie odberných 
kapacít prípojok inžinierskych sietí.  
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová sa pýtala na vek pôvodnej palubovky. Mgr. Ivan Benca uviedol, že 
približne 20 rokov.  Ing. Branislav Bucák uviedol, že stav palubovky je doslova havarijný a môže 
sa stať, že sa už na nej nebude dať hrať.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že mnohé 
z predkladaných žiadostí nie sú schválené, kofinancovanie je vysoké, v prípade, že projekt bude 
úspešný a mesto nebude mať dostatok zdrojov, je možné ešte vycúvať. Helena Dadíková dodala, 
že výzvu treba využiť.  
MsR uznesením č. 41/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť  predloženie 
projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi“, kofinancovanie projektu 
vo výške   220 029,63 € t. j. 50 % z celkových výdavkov na projekt. 
Hlasovanie: 5 poslancov za.  
 

K bodu 9) 
Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov,  zberu biologicky 

rozložiteľného odpadu, triedeného zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivín v meste 
Prievidza – v období jar 2021 predložil Ing. Štefan Bača, vedúci odboru výstavby, SP  a ŽP. 

 
Mesto v zmysle ustanovení zákona o odpadoch zabezpečuje dvakrát ročne pre obyvateľov mesta 
rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov.  
Ing. Štefan Bača uviedol, že z dôvodu vyhláseného  núdzového stavu a s tým súvisiaceho 
zákazu vychádzania  predložil dva varianty harmonogramu a to v termíne pred Veľkou nocou od 
1. 3. 2021 alebo až po Veľkej noci od 12. 4. 2021.  
Čo sa týka stanovíšť, je navrhnutá len jedna zmena, pri 9. koľaji nemôže byť umiestnený 
kontajner z dôvodu cyklotrasy, ten bude umiestnený na Ul. stavbárov.  
MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že jednoznačne podporuje rozmiestnenie VOK v termíne podľa  
prvého variantu, teda do Veľkej noci.  Helena Dadíková uviedla, že otázne je, aké bude o dva 
týždne počasie, keďže v súčasnosti je stále veľmi chladno. Z diskusie vyplynulo, že členovia MsR 
podporujú prvý variant. 
MsR uznesením č. 42/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta zabezpečiť 
rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov, zber biologicky rozložiteľného odpadu (konárov) – 
jar 2021, triedený zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivín v  meste Prievidza podľa 
variantu č. 1, t. j.  s termínom začatia od 1. 3. 2021. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 

K bodu 10) 
Žiadosti o zmenu ÚPN CMZ Prievidza a trasovanie IS predložil Ing. arch. Miroslav Kontriš, 

odb. referent UP. 
 

Milan Hruška a Florián Hruška, Cíglianska cesta 684/18, Prievidza, vlastníci parcely CKN 
2157/36 KU Prievidza, doručili na mesto Prievidza požiadavku na obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie – „Zmena územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN CMZ 
Prievidza), funkčno-priestorový blok FPB 4-1.2 - posunutie stavebnej čiary na hranicu pozemku 
CKN 2157/36 KU Prievidza“. 
Žiadatelia majú záujem na predmetnom pozemku realizovať ľahkú prekrytú terasu z plastových 
okien k existujúcej prevádzke. Útvar architekta nesúhlasil so žiadanou zmenou, rovnako 
príslušné komisie MsZ a MsR neodporučili schváliť obstaranie zmeny ÚPN CMZ Prievidza. 
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MsR uznesením č. 43/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ  schváliť obstaranie 
„Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN CMZ Prievidza), 
funkčnopriestorový blok FPB 4-1.2 - posunutie stavebnej čiary na hranicu pozemku CKN 2157/36 
KU Prievidza“ v zmysle žiadosti  Milana Hrušku a Floriána Hrušku, Cíglianska cesta 684/18, 
Prievidza, vlastníkov parcely CKN 2157/36 KU Prievidza. 
Hlasovanie: 5 poslancov proti 
 

Spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (v zastúpení ENData s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 
01 Námestovo) požiadala o prerokovanie technického návrhu trasovania energetických IS k 
investičnému zámeru „Stavba 13505 Prievidza – ul. Sklenárska-rozšírenie NNK“. 
Stavba rieši vybudovanie novej rozpojovacej skrine, pripojenej zemným káblom z existujúceho 
vedenia NN na Sklenárskej ulici (dĺžka 5 m). 
MsR uznesením č. 44/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť technický návrh 
trasovania energetických IS k investičnému zámeru „Stavba 13505 Prievidza – ul. Sklenárska-
rozšírenie NNK“,  predložený spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení ENData 
s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 

K bodu 11) 
Žiadosti o zriadenie vecných bremien predkladala Ing. Petra Briatková, referentka právnej 

kancelárie. 
 
Spoločnosť Longleaf, s.r.o., so sídlom Bratislava, Kopčianska 37, IČO: 46 532 862, požiadala 

o majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov formou zriadenia vecného bremena za 
účelom realizácie stavby „Samoobslužná čerpacia stanica pohonných látok – Prievidza“, 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza (Mliekárenská 
ulica a Nedožerská cesta)   prechod pešo a prejazd motorovým vozidlom k pozemku 
parc. č. 5169/50 vo vlastníctve žiadateľa, a to na 
parc. registra CKN č. 5169/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  6323 m2 

 diel 1 – rozšírenie miestnej komunikácie – cca 159 m2, 

 diel 2  - vjazd k stavbe – cca 5 m2, 

 diel 3 – výjazd zo stavby – cca 9 m2 
parc. registra CKN č. 5169/26, záhrada s výmerou 285 m2, diel 4 – výjazd zo stavby – cca 11 m2   
v zmysle doloženej situácie, zároveň spoločnosť požiadala o udelenie súhlasu k napojeniu na 
betónový stĺp NN, ktorý sa nachádza na parcele registra E KN č. 1 - 769/1, ostatné plochy s 
výmerou   9574 m2 (LV 10652) v k. ú. Prievidza, odkiaľ bude vedené NN vedenie k stavbe 
vzduchom. 
Architektka mesta vo svojom stanovisku uviedla, že predmetný investičný zámer je síce v súlade 
s ÚP mesta Prievidza, ale k umiestneniu stavby má vzhľadom na frekventovanú polohu viacero 
výhrad a preto referát ÚP požiadal o doplnenie okrem zmluvy o zriadenie VB aj vyjadrenie ODI 
Prievidza a CSO Prievidza. 
Komisia FMRRaPA žiadala doložiť stanovisko VVO č. 3 a súhlasy vlastníkov priľahlých 
pozemkov na Nedožerskej ceste pri priecestí.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že pani primátorke bol doručený email starostu obce 
Trebatice, v ktorom sa uvádza, že mesto nemá právo žiadať doplnenie súhlasov vlastníkov 
priľahlých pozemkov. 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že problémom je hlavne doprava v tejto lokalite.  PaedDr. 
Kvetoslava Ďurčová uviedla, že v blízkosti sú dve čerpacie stanice,  orgány mesta sa v minulosti 
zaoberali žiadosťou na ďalšiu čerpaciu stanicu, tá bola zamietnutá. Ďalej dodala, že kruhová 
križovatka v danej lokalite je veľkou hanbou, čuduje sa kompetentným orgánom, že s týmto 
stavom nič nerobia. Helena Dadíková súhlasila, že dopravná situácia v danej oblasti je 
problematická. 
Ing. Petra Briatková dodala, že VVO č. 3 a dopravná komisia dali k žiadosti negatívne stanovisko.  
MsR uznesením č. 45/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť 
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov formou zriadenia vecného bremena za účelom 
realizácie stavby „Samoobslužná čerpacia stanica pohonných látok – Prievidza“,na časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza (Mliekárenská ulica a Nedožerská cesta)   parc. registra CKN č. 
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5169/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  6323 m2 a parc. registra CKN č. 5169/26, 
záhrada s výmerou 285 m2  prechod pešo a prejazd motorovým vozidlom k pozemku parc. č. 
5169/50 a  udelenie súhlasu k napojeniu na betónový stĺp NN, ktorý sa nachádza na parcele 
registra E KN č. 1 - 769/1, ostatné plochy s výmerou   9574 m2 (LV 10652) v k. ú. Prievidza,  pre  
spoločnosť  Longleaf, s.r.o., so sídlom Bratislava, Kopčianska 37, IČO: 46 532 862. 
Hlasovanie: 4 poslanci proti, 1 sa zdržal 

 
Ing. Petra Briatková uviedla, že uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi                   č.  
179/18 zo dňa 30.04.2018 bolo schválené zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k. ú. 
Prievidza parcela registra C KN parcela č. 561/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2271 
m2,  strpieť  na časti  tohto  pozemku označeného v popisnej časti Geometrického plánu č. 
115/2018 ako diel 1 v rozsahu výmery 86 m2, uloženie inžinierskych sietí k plánovaným siedmym 
rodinným domom – NN prípojka v rámci stavby „DUPLEX – 4. etapa IBV PRIEVIDZA“, v 
prospech investora stavby a v prospech každodobého vlastníka prípojky NN k rodinným domom 
na pozemkoch parcela č. 528/29 a č. 528/218  v k. ú. Prievidza, v rozsahu podľa zamerania 
geometrickým  plánom. Zároveň bolo schválené udelenie súhlasu pre vjazd  motorovými 
vozidlami z pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza na Riečnej ulici parcela č. 561/2 , zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 2271 m2: 
-       k siedmim plánovaným rodinným domom na pozemkoch parcelách č. 528/29 a č. 528/218 
v k. ú. Prievidza, a to v rámci stavby „DUPLEX – 4. etapa IBV PRIEVIDZA“  
-       ako budúceho možného napojenia na pozemok parc. č. 528/28 a zároveň bude do budúcna 
riešené napojenie na pozemok parc. č. 528/54. 
V čase  schvaľovania  vecného  bremena  Mestským  zastupiteľstvom  v  Prievidzi  a  v  čase  
uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 18.06.2018 boli 
pozemky v k. ú. Prievidza, 528/29, orná pôda vo výmere 3462 m2  a parcela registra C KN                
č. 528/218, orná pôda vo výmere 352 m2 , evidované na LV č. 11841, na ktorých bola plánovaná 
výstavba siedmich rodinných domov v rámci stavby „DUPLEX – 4. etapa IBV PRIEVIDZA“. 
Zápisom Geometrického plánu č.  44/18, ktorý vyhotovila dňa  25.06.2018 spoločnosť GEOmark  
s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01  Prievidza,  ktorý bol  katastrálnym odborom Okresného 
úradu Prievidza overený dňa 28.06.2018 pod č.  769/2018 Ing. Zuzanou Fašánekovou, došlo 
k odčleneniu pozemkov z pozemkov parcela registra C KN č. 528/29, orná pôda 3462 m2  
a parcela registra C KN č. 528/218, orná pôda s výmerou 352 m2 evidovaných na LV č. 11841, 
čím vznikli nové pozemky pod novými parcelnými číslami 528/719 – 528/750.  
Na pozemkoch v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN  č. 528/722, 528/727, 528/732, 528/735, 
528/740, 528/745 a 528/750 sú evidované stavby, zapísané na príslušných listoch vlastníctva 
ako rodinné domy.  Spoločnosť Facehome s.r.o. doručila  porealizačný  Geometrický plán  číslo 
115/2018,  ktorý vyhotovila dňa 18.10.2019 spoločnosť GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 
1713/1A,  972 01 Bojnice,  ktorý bol  katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza overený 
dňa 24.10.2019 pod č.  1148/19  Ing. Barborou Petriskovou. Podľa Geometrického plánu č. 
115/2018 zo dňa 18.10.2019  výmera pozemku zaťaženého vecným bremenom je 66 m2. Na 
základe vyššie uvedeného právna kancelária mesta predložila návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva č. 179/18 zo dňa 30.04.2018 pre potreby vkladového konania na 
katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza z dôvodu presnej špecifikácie oprávnených 
z vecného bremena. 
MsR uznesením č. 46/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 179/18 zo dňa 30.04.2018 takto: vypúšťa sa text:   
„v prospech investora stavby  a v prospech každodobého vlastníka prípojky NN k rodinným 
domom na pozemkoch  parcela č. 528/29 a č. 528/218 v k. ú. Prievidza“, a nahrádza sa textom: 
„v prospech investora stavby  a v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 528/722, 528/727, 
528/732, 528/735, 528/740, 528/745 a 528/750   a stavieb stojacich na nich.“ 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
Ing. Vladimíra Kielarová a Dalibor Kielar, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod Hrádkom 178/24, 
požiadali o predĺženie lehoty na doručenie porealizačného geometrického plánu do 31.12.2022 
a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do 28.02.2023. 
MsR uznesením č. 47/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta vyhovieť 
žiadosti Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod 
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Hrádkom 178/24, o predĺženie lehoty na doručenie porealizačného geometrického plánu do 
31.12.2022 a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do 28.02.2023. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 

 
K bodu 11) 

Žiadosť o odpustenie sankcie spol. Roko gips, s.r.o.,   v súvislosti s rekonštrukciou MŠ na 

Ul. M. Mišíka v Prievidzi predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 

Mesto Prievidza na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorilo so spol Roko gips, 
s.r.o.,  so sídlom Ul. G. Švéniho 10A, Prievidza  zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal 
vykonať rekonštrukciu MŠ na Ul. Mišíka.   
Termín ukončenia a odovzdania diela bol dohodnutý do 25. 10. 2020. Spoločnosť požiadala 
mesto o odpustenie nároku na zmluvnú pokutu, svoju žiadosť spoločnosť odôvodnila prácami 
nad rámec diela, ako aj z dôvodu vzniknutej situácie v súvislosti s opatreniami – pandémiou covid 
19 ako aj z dôvodu karantény na strane dodávateľov.  
Bol problém napr. s oplotením, v rámci dlažieb nebola vypočítaná správna rozloha a pod. 
Spoločnosť sa opakovanie snažila o posunutie odovzdania diela. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
uviedol, že pochybenia boli aj na strane mesta.  Stavba je odovzdaná, dielo však ešte nebolo 
skolaudované. 
MsR uznesením č. 48/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť odpustenie 
zmluvnej pokuty vo výške 14.000,00 € za omeškanie s ukončením a odovzdaním diela 
„Rekonštrukcia MS na Ulici M. Mišíka, Prievidza" v zmysle Zmluvy o dielo ev. č. 430/2020/2.4.1  
dňa 14.05.2020 v znení Dodatku č. 1 k ZoD, zhotoviteľovi Roko gips, s.r.o.,  so sídlom Ul. G. 
Švéniho 10A, Prievidza, IČO: 36 302 031. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 

 
K bodu 10) 

Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Erika Vašková, ref. právnej kancelárie. 
 

Slovenská republika - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom   M. 
Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, IČO: 003328, zastúpenej PhDr. Ivanom Brečkom, MBA, požiadala 
o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov pre potreby stavby „Obchvat mesta 
Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“, časti pozemkov špecifikovaných 
v tabuľkách č. 1 a 2, zameraných Geometrickým plánom  č. 31728553-01/2012-DZ, ktorý 
vyhotovila firma GPS spol. s r.o., Námestie sv. Mikuláša, Zadné Trakty 1721/26A, Stará Ľubovňa 
dňa 26.10.2012 a doloženým Znaleckým posudkom  č. 168/2020, vypracovaným znalcom: Ing. 
Mariánom Mrázikom, Do Stošky 14, 010 04 Žilina dňa 23.9.2020 a o rozšírenie záberu pozemkov 
v rámci predmetnej stavby, špecifikovaných v tabuľke č. 3 a 4,  ktoré boli zistené pri aktualizácii 
dokumentácie pre stavebné povolenie a boli zamerané GP č. 22421-2018-DZ, vyhotoveným spol. 
ISPO Inžinierske stavby Prešov dňa 16.06.2018, s doložením Znaleckého posudku   č. 188/2020, 
vypracovaným znalcom: Ing. Mrázik Marián, Do Stošky 14, 010 04 Žilina dňa 16.10.2020. 
Pozemky budú využité ako manipulačné plochy potrebné počas doby výstavby. Predpokladaný 
termín začiatku realizácie stavby je rok 2021, za začiatok doby prenájmu sa považuje deň začatia 
stavebných prác na pozemkoch a nájom bude ukončený dňom uvedenia prenajímaných častí 
pozemkov do pôvodného stavu. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta. 

MsR uznesením č. 49/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov pre potreby stavby 
„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“, budúcej I/64“, za 
podmienok: nájomného vo výške určenej Znaleckými posudkami č. 168/2020 a 188/2020, a to 
1,64 €/m2/rok, pričom platba za prvý rok užívania všetkých pozemkov bude uhradená do 60 dní 
odo dňa doručenia podpísanej nájomnej zmluvy a alikvotná časť za ďalšie obdobie (dočasný 
záber) bude vyčíslená po dátume uvedenia pozemkov do pôvodného stavu a vyplatená 
jednorazovou platbou do 30 dní odo dňa ukončenia nájmu a s podmienkou, že do času 
posúdenia statikom, nebude možné využiť mostové teleso na Mierovom námestí. 

Hlasovanie: 5 poslancov za 

Ľudmila Nemčická LIN, miesto podnikania Bôrová ulica 34, Prievidza, IČO: 35186747, požiadala 
o  refundáciu nájomného za užívanie pozemku parcela reg. CKN č. 5327/1 vo výmere 64 m2 za 
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účelom prevádzkovania vonkajšej terasy pred prevádzkou kaviarne na Ceste Vl. Clementisa 
v Prievidzi, po dobu uzatvorenia prevádzky z dôvodu pandémie, t. j. od októbra 2020 do 
31.1.2021 a odpustenie nájomného od 1.2.2021 do času otvorenia prevádzok. Nájomné je vo 
výške 71,20 € /mesačne, Nájomná zmluva č. 16/2013 bola uzatvorená dňa 3.  mája 2013. Ing. 
Erika Vašková informovala o možnosti čerpania dotácie na nájomné: Obdobie sťaženého 
užívania počas 2. vlny pandémie je určené Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. 
OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020, s účinnosťou od 15. októbra 2020 a o dotáciu je v tomto 
čase možné žiadať do 31.1.2021. Za uvedené obdobie, teda od 15.10.2020 do 31.1.2021 je 
nájomné p. Nemčickej vyčíslené vo výške 248,05 €.  

MsR uznesením č. 50/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta schváliť 
refundáciu nájomného za užívanie pozemku parcela reg. CKN č. 5327/1 vo výmere 64 m2, za 
účelom prevádzkovania vonkajšej terasy pred prevádzkou kaviarne na Ceste Vl. Clementisa 
v Prievidzi, za obdobie sťaženého užívania od 15.10.2020 do 31.1.2021 vo výške 50% zo sumy 
248,05 €, čo predstavuje výšku 124,025 €, pre Ľudmilu Nemčickú LIN, miesto podnikania Bôrová 
ulica 34, Prievidza, IČO: 35186747. 

Hlasovanie: 5 poslancov za 

Olivera Škopca, Rybníčky 1769/2, Bojnice, IČO: 14259745, o nájom nehnuteľnosti, časti 
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parc. reg. CKN č. 5305/6, zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 32111 m2, zapísanej na LV č. 1, nachádzajúcej sa na Ceste Vl. 
Clementisa, za účelom predaja kvetín, ovocia a zeleniny, v rozsahu výmery 6 m2 - pozemok pod 
stánkom a v rozsahu výmery 9 m2 - časť pozemku priľahlého k stánku, slúžiaceho  na vykladanie 
tovaru (výmera bude upresnená po doručení GP). Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta.  
MsR uznesením č. 51/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely 
reg. CKN č. 5305/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 32111 m2, zapísanej na LV č. 1, 
nachádzajúcej sa na Ceste Vl. Clementisa, z ktorej bola geometrickým plánom č. 48185655-
2/2021 vyhotoveným geodetom: Patricius Sova – Geoskteam, Prievidza dňa 13.01.2021, 
zameraná a novovytvorená parcela CKN č. 5305/16 s výmerou 25 m2, pričom pozemok pod 
stánkom je vo výmere 6 m2 a pozemok priľahlý k stánku, slúžiaci  na vykladanie tovaru je vo 
výmere 19 m2, pre Olivera Škopca, Rybníčky 1769/2, Bojnice, IČO: 14259745, za účelom predaja 
kvetín, ovocia a zeleniny, 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, a tiež z dôvodu, že pozemok sa 
nachádza pod stánkom, ktorý žiadateľ prevádzkuje, za podmienok: nájomného:  za pozemok pod 
stánkom vo výške: 0,20 €/m2/rok, za priľahlý pozemok vo výške 0,05 €/m2/deň, na dobu neurčitú 
s 3-mesačnou výpovednou lehotou, s povinnosťou žiadateľa vzhľad stánku riešiť s architektom 
mesta. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
JUDr. Eva Privitzerová, právnička mesta, informovala o  návrhu JUDr. Eleonóry Kohajdovej, 
notárky so sídlom Ul. M. Mišíka I. 2717/38A Prievidza, IČO: 42282799,  na uzavretie dohody na 
úhradu nákladov spojených s vybudovaním parkovacích plôch na pozemku parcela reg. C KN č. 
2059/1 v počte 4 ks pred notárskym úradom. JUDr. Eva Privitzerová predložila  dôvodovú správu  
k návrhu.  
Návrhom sa zaoberala MsR už na predchádzajúcom rokovaní, kedy uložila právnej kancelárii 
v spolupráci s odborom výstavby, SP a ŽP premerať celkovú plochu parkoviska a podať podnet 
na ŠSD. Zároveň MsR požiadala o preverenie informácie, či spol. TSMPD eviduje potrebu 
zaradenia predmetných plôch do CMPZ.  
V mesiaci december 2020 bol vykonaný ŠSD, na základe ktorého bolo zistené, že spolu boli 
vybudované nie 4 ks ale 3 ks parkovacích miest. Parkovacie  miesta boli vybudované legálne. 
Komisia FMRRaPA odporučila osloviť JUDr. Kohajdovú s návrhom na uzatvorenie NZ na 
pozemok pod stavbou, keďže spol. TSMPD, s.r.o., nemá záujem o odkúpenie stavby. 
MsR uzn. č. 52/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila  MsZ schváliť uzavretie dohody 
o urovnaní medzi účastníkmi mestom Prievidza a JUDr. Eleonórou Kohajdovou, notárkou so 
sídlom Ul. M. Mišíka I. 2717/38A Prievidza, IČO: 42282799,   predmetom  ktorej bude finančné 
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vyrovnanie  za zhodnotenie  pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza z titulu vybudovania  
parkovacích plôch na časti pozemku parcela  reg. C KN  č. 2059/1 nachádzajúcim sa pred  
notárskym úradom so sídlom Ul. M. Mišíka I. 2717/38A  v Prievidzi. 
Hlasovanie: 2 poslanci proti, 3 sa zdržali 
 
MsR uznesením č. 53/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, uložila právnej kancelárii úlohu osloviť  
JUDr. Eleonóru Kohajdovú, notárku so sídlom Ul. M. Mišíka I. 2717/38A,  Prievidza, IČO: 
42282799, s návrhom na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti formou nájmu - časť 
pozemku v k. ú. Prievidza,  parc. reg. C KN 2059/1,  pozemok vo vlastníctve mesta pod 
parkovacími plochami vo vlastníctve JUDr. Eleonóry Kohajdovej,  za podmienok nájmu podľa IS 
80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.  
Hlasovanie: 5 poslancov za 
Ďalšie žiadosti predkladala Ing. Katarína Andrejkovičová, referentka právnej kancelárie. 
 
Komisia dopravy, výstavby, ÚP a ŽP požiadala o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti za 
účelom odkúpenia pozemku a následnej revitalizácie prostredia pred COOP Jednota na Ulici Ľ. 
Ondrejova v Prievidzi, parcela registra CKN č. 5086/20, zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 
80 m2, zapísaného na LV č. 9873, vo vlastníctve JIMBO Invest, s. r. o., Dunajská 8, 811 08 
Bratislava,  na ktorom sú postavené objekty – predajné stánky vo vlastníctve spoločnosti. 
MsR uznesením č. 54/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, uložila právnej kancelárii rokovať so 
spoločnosťou JIMBO Invest, s. r. o., Dunajská 8, Bratislava, PSČ 811 08, s vlastníkom pozemku 
parcela registra CKN č. 5086/20, zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 80 m2, zapísaného na 
LV č. 9873, o možnosti odkúpenia pozemku do vlastníctva mesta a následnej revitalizácie 
prostredia pred COOP Jednota na Ulici Ľ. Ondrejova v Prievidza a preveriť, či sú predajné stánky 
postavené v súlade so stavebným zákonom. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 

 
Slovenská republika, v zastúpení Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19    Bratislava, 
požiadala o kúpu častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1: 
geometrickým plánom č. 31728553-02/2012, vyhotoveným spoločnosťou GPS spol. s.r.o., Nám. 
sv. Mikuláša Zadné trakty 1721/26A, Stará Ľubovňa, úradne overeným Ing. Pavlom Veterníkom 
pod č. 477/2013 zo dňa 30.10.2013 , bol:  z pozemku parcela registra EKN                  č. 1226/1, 
orná pôda s výmerou 1985 m2, odčlenený diel 44 vo výmere 380m2, ktorý predstavuje 
novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 7771/90, zastavaná plocha a nádvorie  
vo výmere 380m2,  z pozemku parcela registra EKN č. 1226/1, orná pôda s výmerou 1985 m2, 
odčlenený diel 46 vo výmere 303m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok parcela registra 
CKN č. 7771/91, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 303m2, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania stavby “ I/64 Obchvat mesta Prievidza     I. etapa, 2.stavba-MZ v trase budúcej 
I/64“, za kúpnu cenu určenú  znaleckým posudkom                  č. 136/2020 zo dňa 4.8.2020 ktorý 
vypracoval: Ing. Marián Mrázik, znalec z odboru stavebníctvo,  Do Stošky 14, 010 04 Žilina, 
v súlade s Vyhláškou MS SR č.213/2017 Z.z.,  vo výške 31,52 €/m2,  čo predstavuje spolu kúpnu 
cenu vo výške 21 528,16 € (slovom: dvadsaťjedentisícpäťstodvadsaťosem EUR, šestnásť  
centov). K žiadosti neboli doložené stanoviská komisií a VVO z dôvodu, že bola doručená až po 
ich zasadnutiach. 
MsR uznesením č. 55/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zámer mesta 
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. 
Prievidza, vza účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby “ I/64 Obchvat mesta Prievidza     
I. etapa, 2.stavba-MZ v trase budúcej I/64“, za kúpnu cenu určenú  znaleckým posudkom  č. 
136/2020 zo dňa 4.8.2020 ktorý vypracoval: Ing. Marián Mrázik, znalec z odboru stavebníctvo,  
Do Stošky 14, 010 04 Žilina, v súlade s Vyhláškou MS SR č.213/2017 Z.z..,  vo výške 31,52 €/m2,  
čo predstavuje spolu kúpnu cenu vo výške 21 528,16 € (slovom: 
dvadsaťjedentisícpäťstodvadsaťosem EUR, šestnásť  centov),  spôsob prevodu pozemku z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
MV SR centrum podpory Trenčín vo svojej žiadosti o stanovisko k odkúpeniu časti pozemkov 
dotknutých rekonštrukciou budovy na M. Mišíka 11 v Prievidzi od mesta Prievidza zo dňa 
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20.11.2020, doplnilo svoju žiadosť o nový pozemok a to - parcela registra CKN č. 2090/22 vo 
výmere 5 m2, odčlenený z pozemku parcela registra EKN č. 272/1, vedeného na LV č.10652, 
nakoľko v prvotnej žiadosti ho zabudli uviesť. Z tohto dôvodu právna kancelária predložila návrh 
na zrušenie uznesení MsR č. 329/20 zo dňa 19.10.2020 a MsZ č. 289/20 zo dňa 26.10.2020. 
  
MsR uznesením č. 56/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušila uznesenie MsR č. 329/20 zo dňa 
19.10.2020 a odporučila MsZ  zrušiť uznesenie MsZ č. 289/20 zo dňa 26.10.2020. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
MsR uznesením č. 57/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť  zámer mesta 
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky:  parcela 
registra CKN č. 1940/49 vo výmere 1 m2, odčlenený z pozemku parcela registra CKN č. 1940/2, 
vedeného na LV č.1, parcela registra CKN č. 2090/22 vo výmere 5 m2, odčlenený z pozemku 
parcela registra EKN č. 272/1, vedeného na LV č.10652, parcela registra CKN č. 1941/3 vo 
výmere 1 m2 , odčlenená z pozemku parcela registra CKN č. 1941/1, vedeného na LV č. 8483, 
parcela registra CKN č. 1941/4 vo výmere 6 m2, odčlenená z pozemku parcela registra CKN č. 
1941/1, vedeného na LV č. 8483, všetky pozemky odčlenené a zamerané Geometrickým plánom 
32/2020-PD, vyhotoveným spoločnosťou Geodézia LMPD, s.r.o., Hollého ul. č. 7 Žilina, úradne 
overeným Ing. Barborou Petriskovou, pod číslom G1-727/2020, pre Slovenskú republiku, 
v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za cenu 70,00 €/m2, za účelom scelenia 
pozemku nachádzajúceho sa na Ulici M. Mišíka v Prievidzi, spôsob prevodu pozemku ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 

 
Ing. Katarína Andrejkovičová predložila opakovanú žiadosť Františka Hartmanna, trvalý pobyt 
Podhorská č. 30, 971 01  Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku 
parcela registra E KN č. 1807, ostatná v rozsahu výmery 171 m2 a časť pozemku parcela registra 
E KN č. 1364/1, ostatná v rozsahu výmery 3 m2, spolu vo výmere 174 m2, na účel vjazdu na 
pozemok a záhradkárske účely.  
Žiadateľ uzatvoril s mestom Prievidza nájomnú zmluvu v roku 2007, účelom nájmu bolo 
skultúrnenie pozemku a odvodňovacieho kanála vysadením okrasných kríkov a tují, výška nájmu 
bola stanovená na 1,- Sk. Z dôvodu nedodržania účelu bola zo strany mesta v roku 2020 daná 
výpoveď nájomnej zmluvy  s 3-mesačnou výpovednou lehotou (nedodržaný účel -  oplotenie 
pozemku a vybudovanie dvoch vjazdov na pozemok a to z Podhorskej ulice a zo Školskej ulice).  
Štátny stavebný dohľad vyzval pána Františka Hartmanna k podaniu žiadosti o povolenie 
predmetných stavieb v mesiaci august 2020 podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb.  Na základe 
vyhotoveného GP pán František Hartmann užíva spolu výmeru 136 m2. Architektka mesta 
nesúhlasí s odpredajom pozemku, odporúča nájom časti pozemku. VVO č. 5 súhlasí s nájmom 
pozemku z časti parc. EKN č. 1807, ale s podmienkou odstránenia vjazdu a uvedenia pozemku 
do pôvodného stavu z Ulice podhorská. 
Ing. Katarína Andrejkovičová informovala o výške nájmu v zmysle IS 80.  Pozemok užívaný na 
dočasnú stavbu – výmera 43 m2 – pri sadzbe 0,20 €/m2/deň  predstavuje ročný nájom vo výške 
3139 €.  Pozemok využívaný na záhradkárske účely – 131 m2 – pri sadzbe 0,10 €/m2/rok, 
predstavuje ročne 13,10 €. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že treba hľadať optimálne riešenie, 
možnosťou je i zriadenie vecného bremena. Helena Dadíková poznamenala, že so stanovenou 
výškou nájomného žiadateľ isto súhlasiť nebude.  Ing. Katarína Andrejkovičová uviedla, že 131 
m2, ktoré využíva žiadateľ na záhradkárske účely, má oplotené. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
uviedol, že treba upraviť IS č. 80 tak, aby výška nájmu nebola neprijateľná.  

 
MsR uznesením č. 58/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, uložila právnej kancelárii pripraviť návrh 
na zmenu IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza – úprava podmienok 
výšky nájmu nehnuteľností v k.ú.  Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.  
Hlasovanie: 5 poslancov za  

 
František  Borko,  trvalý pobyt Podhorská ulica 63, 971 01 Prievidza, požiadal o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku z parcely registra E KN č. 313/1, ostatná 
plocha v rozsahu výmery 80 m2 , vedený na LV č. 1599 na záhradkárske účely. Pozemok je 
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priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa nachádzajúci sa pred jeho rodinným domom.  
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 2.2.2021.  
MsR uznesením č. 59/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila  MsZ  schváliť  prevod 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C 
KN č. 379/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 80 m2, zameraný a odčlenený z pozemku 
parcela registra E KN č. 313/1 ostatná plocha  s výmerou 2629 m2, Geometrickým plánom č. 
301/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., so sídlom Ul. J. Kráľa 1713/1A, 
972 01 Bojnice dňa 01. 12. 2020, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 10. 12. 2020 
pod č. 1401/20  pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1599, pre Františka Borku,  trvalý pobyt 
Podhorská ulica 63, 971 01 Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na záhradkárske účely, spôsobom 
prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný 
pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve 
žiadateľa – kupujúceho. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
Ďalšie žiadosti predkladala Ing. Natália Topáková, referentka právnej kancelárie. 
 
Peter Ščípa, trvalý pobyt Duklianska ulica 53/5, 971 01 Prievidza, požiadal o kúpu nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5098/1,  zastavané plochy a nádvorie 
v rozsahu výmery približne 70 m2   resp. 45 m2, vedený na LV č. 1, na záhradkárske účely. 
Pozemok sa nachádza na Traťovej ulici a je priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. (Na 
základe predloženia žiadosti pána D. Plaštiaka, žiadateľ žiada o kúpu pozemku v rozsahu výmery 
45 m2 tak ako uvádza v pôvodnej žiadosti). Žiadateľ doložil GP. 
MsR uznesením č. 60/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zámer mesta 
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela 
registra C KN č. 5098/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 44 m2, zameraný a odčlenený 
z pozemku parcela registra C KN č. 5098/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1951 m2, 
Geometrickým plánom č. 48185655-16/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, 
so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 20. 01. 2021, úradne overeným Ing. Zuzanou 
Fašánekovou dňa 29. 01. 2021 pod číslom 35/21, pozemok vedený na LV č. 1, pre Petra Ščípu, 
trvalý pobyt Duklianska ulica 53/5, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely, 
spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že 
žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a svojim umiestnením je bezprostredne priľahlý 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
Daniel Plaštiak, trvalý pobyt Športová ul. 14/53, 971 01 Prievidza, požiadal o kúpu nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5098/1,  zastavané plochy a nádvorie 
v rozsahu výmery 25 m2, vedený na LV č. 1, na účel rozšírenia záhrady. Pozemok sa nachádza 
na Traťovej ulici a je priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ doložil GP. 
MsR uznesením č. 61/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť zámer mesta 
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť       v k. ú. Prievidza, pozemok 
parcela registra C KN č. 5098/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 24 m2, zameraný 
a odčlenený z pozemku parcela registra C KN 5098/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 
1951 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-16/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 20. 01. 2021, úradne 
overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 29. 01. 2021 pod číslom 35/21, pozemok vedený na 
LV č. 1, pre Daniela Plaštiaka, trvalý pobyt Športová ul. 14/53  971 01 Prievidza, za cenu 20,00 
€/m2, na záhradkárske účely, spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a svojim umiestnením je 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
Jaroslav Kováč, trvalý pobyt Poruba 432, 972 11 Lazany, požiadal o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza na Sadovej ulici, časti pozemku z parcely registra C KN  č. 8119/24, zastavané plochy 
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a nádvorie v rozsahu výmery 20 m2,, vedený na LV č. 1, na  účel rozšírenia priľahlých pozemkov 
na výstavbu dvojgaráže a ich zveľadenia. Žiadaná časť pozemku je priľahlá k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľa, ktoré odkúpil od mesta na základe vyhlásenej OVS.  
MsR uznesením č. 62/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť zámer mesta 
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza na Sadovej ulici, 
časť pozemku z parcely registra C KN č. 8119/24, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 
20 m2 vedený na LV č. 1, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Jaroslava 
Kováča, trvalý pobyt Poruba 432, 972 11 Lazany, za cenu 29,27 €/m2, na účel rozšírenia 
priľahlých pozemkov na výstavbu dvojgaráže a ich zveľadenia, 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 svojim umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľa – kupujúceho. Žiadosť bude predložená na rokovanie MsZ po doložení GP. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 

 
Juraj Greschner a manž. Katarína, spoločne  trvalý pobyt Kľačno 470, 972 15 Kľačno, požiadali 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Sadovej ulici, časti pozemku z parcely registra C KN č. 
8119/24,  zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery        20 m2, vedený na LV č. 1, na účel 
rozšírenia priľahlých pozemkov na výstavbu dvojgaráže a ich zveľadenia. Žiadaná časť pozemku 
je priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí ich odkúpili od mesta na základe 
vyhlásenej OVS. 
MsR uznesením č. 63/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zámer mesta 
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza na Sadovej ulici, 
časť pozemku z parcely registra C KN  č. 8119/24, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu 
výmery 20 m2 vedený na LV č. 1, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Juraja 
Greschnera a manž. Katarínu, spoločne trvalý pobyt Kľačno 470, 972 15 Kľačno, do BSM, za 
cenu 29,27 €/m2, na účel rozšírenia priľahlých pozemkov na výstavbu dvojgaráže a ich 
zveľadenia, 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 svojim umiestnením je bezprostredne 
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – kupujúcich. Žiadosť bude predložená na 
rokovanie MsZ po doložení GP. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
Jozef Murko  a manželka Silvia,  spoločne  trvalý pobyt Ulica I. Vysočana 748/3B, 971 01 
Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku, z parcely registra C 
KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 13 m2 , vedený na LV č. 1, na účel 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, nakoľko podľa skutočného zamerania pozemku sa 
prišlo na skutočnosť, ktorej si žiadatelia neboli vedomí a to, že plot je posunutý a žiadatelia túto 
časť pozemku užívajú od roku 2014, kedy nadobudli kúpou rodinný dom. Priľahlý pozemok bol už 
v tom čase oplotený. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 22. 01. 2021.  
MsR uznesením č. 64/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť prevod 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 
5400/248, ostatná plocha s  výmerou 12 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C 
KN č. 5400/42 ostatná plocha s výmerou 11 325 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-
228/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 
01 Prievidza dňa 27. 10. 2020, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 14. 01. 2021 pod 
číslom 1417/2020 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Jozefa Murka a manželku Silviu, 
spoločne trvalý pobyt  Ulica I. Vysočana 748/3B, 971  01 Prievidza, do BSM, za cenu 20,00 €/m2, 
na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  spôsobom prevodu pozemku podľa   § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný 
a svojim umiestneným  je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – 
kupujúcich, ktorí ho užívajú od roku 2014.  
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
Ďalšie žiadosti predkladala JUDr. Mária Kasalová, právnička MsÚ. 
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JUDr. Mária Kasalová predložila informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Kultúrnym 
a spoločenským strediskom v Prievidzi (KaSS) dňa 20.01.2021 na základe uznesenia MsZ č. 
345/20 zo dňa 07.12.2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne 
prebytočného majetku - nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to:  
nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory 
v budove kina Baník Prievidza vo výmere 278,34 m2 (bez priestoru kinosály), ktoré sa nachádza 
na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné 
číslo 112, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105 m2 na 
kultúrno- spoločenské účely.  Bol doručený jeden súťažný návrh  
na uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku, nehnuteľnosti podľa písm. a) 

tohto bodu, súťažný návrh podala: spoločnosť Spapla, s. r. o., so sídlom Na vŕšku 50025/25/11, 

971 01 Prievidza, ponuka nájomného 1 €/rok, na kultúrno-spoločenské účely. 

JUDr. Mária Kasalová informovala o návrhu odmietnuť doručený návrh spoločnosti Spapla, s.r.o., 

z dôvodu, že predmetné priestory v súčasnosti slúžia ako odberové miesto pre vykonávanie 

odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia 

COVID-19. 

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová sa pýtala, či vyhodnotenie súťaže nemôže MsR odložiť. JUDr. 

Róbert Pietrik poznamenal, že situácia je neistá, nateraz nevieme, dokedy tento stav bude 

pretrvávať.  Možno po skončení pandémie bude aj záujem umeleckej verejnosti väčší. Hlavná 

kontrolórka doplnila, že posunutím termínu by sa porušili pravidlá, neboli by dodržané lehoty.  

MsR uznesením č 65/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odmietla doručený návrh spoločnosti 
Spapla, s. r. o., so sídlom Na vŕšku 50025/25/11, 971 01 Prievidza v súlade s bodom 13. 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže a to z dôvodu, že s ohľadom na aktuálnu pandemickú 
situáciu sa priestory, ktoré boli predmetom obchodnej verejnej súťaže, prenajímajú na účel 
zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú 
diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom 
SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu. 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 
Spoločnosť KURATÍVA, s.r.o., so sídlom Kysucký Lieskovec 266, 023 34 Kysucký Lieskovec, 
IČO: 36 691 291, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 
18170/L, v zastúpení MUDr. Jozef Borák, konateľ, požiadala o nájom nehnuteľnosti – nebytových 
priestorov v budove kina Baník Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere 278,34 m2, ktoré sa 
nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, 
súpisné číslo 12, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 
1105 m2, na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického 
materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného 
novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu 
a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 05.02.2021.   
Helena Dadíková uviedla, že MOM-ky dostávajú zo štátu za činnosť nemalé finančné prostriedky, 
pýtala sa, prečo mesto podporuje nájom na 1 €. MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že nebolo 
jednoduché pritiahnuť prevádzkovateľov MOM do Prievidze, samospráva potrebuje odľahčiť 
testovanie v réžii mesta.  JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že MsZ už schválilo jeden nájom 
s rovnakým účelom za 1 €. Poslanci diskutovali o úhrade nákladov za energie.  JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD. uviedol, že energie by mali byť hradené pomerovým spôsobom.  JUDr. Róbert 
Pietrik uviedol, že v priestore kina Baník nie sú samostatné merače.  
MsR uznesením č. 66/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť výnimku z bodu 
5.1.5 Internej smernice č. 80 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, týkajúcu sa 
prerokovania žiadosti o nájom v orgánoch stanovených v tomto bode Internej smernice č.80 a to 
tak, že žiadosť definovaná v článku I. bod a) tohto uznesenia nepodlieha prerokovaniu a 
vyjadreniu architekta mesta, príslušného výboru volebného obvodu, komisií, ale iba prerokovaniu 
v MsR a MsZ, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa presnejšie špecifikovaných v článku II. 
písm. b) tohto uznesenia súvisiacich s aktuálnou pandémiou koronavírusu SARS- Cov- 2,  
odporučila MsZ schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti – 
nebytových priestorov v budove kina Baník Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere 278,34 
m2, ktoré sa nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na 
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LV č. 5632, súpisné číslo 12, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej 
výmere 1105m2, pre spoločnosť KURATÍVA s.r.o., so sídlom Kysucký Lieskovec 266, 023 34 
Kysucký Lieskovec, IČO: 36 691 291, v zastúpení MUDr. Jozef Borák, konateľ, na účel zriadenia 
odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú 
diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom 
SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú 
uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, spôsobom podľa §9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko aktuálna situácia súvisiaca s pandémiou nového koronavírusu 
SARS- Cov-2, spôsobujúceho respiračné ochorenie COVID-19 si vyžaduje urýchlené zriadenie 
odberných miest na vykonávanie odberu vzoriek, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho 
obyvateľov, ako aj ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce 
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za podmienok – 
nájomného  vo výške 1 €/mesiac a úhrad energií, na dobu určitú do 30.06.2021 s týždennou 
výpovednou lehotou.  
Hlasovanie: 5 poslancov za 

 
Spoločnosť Laser therapy, k.s., so sídlom Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava- mestská časť 
Ružinov, IČO: 52 968 596, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 
Sr, vložka č. 1892/B, v zastúpení F & B s.r.o., komplementár, požiadala o nájom nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Prievidza, v správe Základnej školy, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 
Prievidza, nachádzajúci sa v budove súpisné číslo 10416 zapísanej na LV č. 8483 postavenej na 
pozemku parcela registra CKN č.1940/1 v k.ú. Prievidza- nebytový priestor v celkovej výmere 
530 m2, ktorý pozostáva z veľkej telocvične, malej telocvične, 2 sociálnych zariadení, šatne 
a priľahlých chodieb, na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek 
biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, 
vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to 
v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 
republiky. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 05.02.2021. 
MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že vzhľadom na situáciu je predpoklad, že do konca školského 
roka nezačne vyučovanie telesnej výchovy v telocvičniach. Tieto priestory sú oddelené od 
školských priestorov.  
MsR uznesením č. 67/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila schváliť  výnimku z bodu 
5.1.5 Internej smernice č. 80 IS-80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza týkajúcu 
sa prerokovania žiadosti o nájom v orgánoch stanovených v tomto bode Internej smernice č.80, 
a to tak, že žiadosť definovaná v článku I. bod a) tohto uznesenia nepodlieha prerokovaniu a 
vyjadreniu architekta mesta, príslušného výboru volebného obvodu, komisií, ale iba prerokovaniu 
v MsR a MsZ, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa presnejšie špecifikovaných v článku II. 
písm. b) tohto uznesenia súvisiacich s aktuálnou pandémiou koronavírusu SARS- Cov- 2, nájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza, v správe Základnej školy, Rastislavova ulica 416/4, 
971 01 Prievidza, nachádzajúcej sa v budove súpisné číslo 10416 zapísanej na LV č. 8483 
postavenej na pozemku parcela registra CKN č.1940/1 v k.ú. Prievidza- nebytový priestor 
v celkovej výmere 530 m2, ktorý pozostáva z veľkej telocvične, malej telocvične, 2 sociálnych 
zariadení, šatne a priľahlých chodieb, pre spoločnosť Laser therapy, k.s., so sídlom Trenčianska 
53/b, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov, IČO: 52 968 596, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, vložka č. 1892/B, v zastúpení F & B s.r.o., 
komplementár, na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek 
biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, 
vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to 
v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 
republiky, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko aktuálna situácia súvisiaca 
s pandémiou nového koronavírusu SARS- Cov-2, spôsobujúceho respiračné ochorenie COVID-
19 si vyžaduje urýchlené zriadenie odberných miest na vykonávanie odberu vzoriek, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy tj. starostlivosťou o všestranný 
rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov, ako aj ochrana zdravých podmienok a zdravého 
spôsobu života obyvateľov obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
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neskorších predpisov, za podmienok – nájomného  vo výške 1 €/mesiac a úhrad energií, na dobu 
určitú do 30.06.2021 s týždennou výpovednou lehotou.  
Hlasovanie: 5 poslancov za  

 
K bodu 14) 

 Helena Dadíková sa pýtala na problematiku sčítania obyvateľov.  MVDr. Norbert 
Turanovič uviedol, že pandemická situácia nie je dobrá, nateraz bola pozastavená činnosť 
sčítacích komisárov, ktorí by boli nápomocní obyvateľom pri sčítaní. 
Neskôr by mesto malo vytvoriť 7 stabilných sčítacích miest. 
 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová hovorila o dopravnej situácii na Nedožerskej ceste.  
Odbočenie vozidiel smerom na sídlisko Necpaly nie je možné, je potrebné, aby mesto  oslovilo 
SSC v Žiline na vypracovanie dopravného projektu.  
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová ďalej hovorila o stĺpe elektrického vedenia, ktorý je nebezpečne 
naklonený. Ide o križovanie ulíc Snežienková ul. a Na záhumní. Prednosta požiadal poslankyňu, 
aby mu presné určenie poslala písomne a následne bude vec riešiť so spol. TSMPD, s.r.o. 
 

 
K bodu 15) 

 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., poďakoval prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil 
zasadnutie za ukončené. 
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa  15. 02. 2021 
konanej formou videokonferencie  

 
P r i p o m i e n k y      o v e r o v a t e ľ o v     z á p i s n i c e: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...............................................     .................................................. 
        Ing. Branislav Bucák                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  23. 02. 2021 
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Zoznam uznesení 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 15. 02. 2021 

od 33 do 67 
 
 
33.  Program MsR 
34. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2020 
35. Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
36. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 2020 
37. Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 VZN mesta Prievidza č. 8/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta“ 
38. Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza č. 3/2019 

o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza“ 
39. Informácia k podmienkam držania a vodenia psov na území mesta Prievidza 
40. Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký...“ 
41. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly 

v Prievidzi“ 
42. Harmonogram rozmiestnenia VOK – jar 2021 
43. Žiadosť Milana Hrušku a Floriána Hrušku o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – 

zmena ÚPN CMZ Prievidza 
44. Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (v zast. ENData, s.r.o.) 

o prerokovanie technického návrhu trasovania IS 
45. Žiadosť spol. Longleaf, s.r.o., o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a udelenie 

súhlasu k napojeniu na betónový stĺp NN 
46. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 179/18  
47. Žiadosť Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara o predĺženie lehoty na doručenie GP 

a uzatvorenie zmluvy o zriadení VB 
48. Návrh na neuplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu – Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. 

Mišíka 
49. Žiadosť SR – SSC, Žilina, o nájom časti pozemkov 
50. Žiadosť Ľudmily Nemčickej LIN o refundáciu nájomného za užívanie pozemku pod 

vonkajšou terasou 
51. Žiadosť Olivera Škopca o nájom časti pozemku 
52. Návrh JUDr. Eleonóry Kohajdovej na uzatvorenie dohody na úhradu nákladov spojených 

s vybudovaním parkovacích plôch na pozemku mesta 
53. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti s JUDr. Eleonórou Kohajdovou 
54. Žiadosť komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP o majetkovoprávne usporiadanie 

nehnuteľnosti – pozemok pred COOP Jednota na Ul. Ľ. Ondrejova 
55. Žiadosť SR, v zast. SSC Bratislava, o kúpu pozemkov (I/64 Obchvat mesta Prievidza I. 

etapa, 2. stavba-MZ v trase budúcej I/64) 
56. Zrušenie uznesenia MsR č. 329/20 a návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 289/20 
57. Žiadosť Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, o súhlas mesta Prievidza so 

zápisom do KN – pozemky na Ul. M. Mišíka 
58. Opakovaná žiadosť Františka Hartmanna o kúpu časti pozemku 
59. Žiadosť Františka Borku o kúpu časti pozemku 
60. Žiadosť Petra Ščípu o kúpu časti pozemku 
61. Žiadosť Daniela Plaštiaka o kúpu časti pozemku 
62. Žiadosť Jaroslava Kováča o kúpu časti pozemku 
63. Žiadosť Juraja Greschnera a manž. o kúpu časti pozemku 
64. Žiadosť Jozefa Murka a manž. o kúpu časti pozemku 
65. Informácia o OVS – nebytové priestory v budove kina Baník – odmietnutie návrhu 

spoločnosti Spapla, s.r.o. 
66.  Žiadosť spol. KURATÍVA, s.r.o., o nájom nebytových priestorov v budove kina Baník 

(MOM) 
67. Žiadosť spol. Laser therapy, k.s., o nájom nehnuteľnosti v správe ZŠ, Rastislavova ul.,  
 Prievidza (MOM) 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 15. 02. 2021 
od 33 do 67 

 
číslo: 33/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh programu MsR na deň 15. 02. 2021, 
II. schvaľuje 

program MsR na deň 15. 02. 2021. 
 

číslo: 34/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2020, 
II. odporúča MsZ 

zobrať na vedomie  
Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2020. 

 
číslo: 35/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 31.12.2020, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 
31.12.2020. 

 
číslo: 36/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 2020, 
II. odporúča MsZ 

 zobrať na vedomie Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD 

Prievidza, a.s., za rok 2020. 

číslo: 37/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta“, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta“. 
 
 

číslo: 38/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2019 o používaní pyrotechnických 
výrobkov na území mesta“, 

II. neodporúča MsZ 
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schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2019 o používaní pyrotechnických 
výrobkov na území mesta“. 

 
číslo: 39/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu k podmienkam držania a vodenia psov na území mesta Prievidza, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

a) pri doručovaní rozhodnutí o vyrubení dane za psa distribuovať obyvateľom v roku 2021 

písomnú informáciu o podmienkach držania a vodenia psov na území mesta Prievidza, 

b) informovať obyvateľov o podmienkach držania a vodenia psov na území mesta 

Prievidza (webové sídlo mesta, printové média a pod.) 

III. žiada náčelníka MsP 

spôsobom  upozorňovania  obyvateľov kontrolovať  dodržiavanie držania a vodenia psov 

na území mesta Prievidza v zmysle VZN mesta Prievidza   č. 2/2018 o podmienkach 

držania psov na území mesta Prievidza. 

číslo: 40/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký,                   
č. ÚPZF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“ 
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF 878/1-

2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 242 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 41/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia palubovky  Športovej haly               
v Prievidzi“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške   220 029,63 € t. j. 50 % z celkových výdavkov na 

projekt. 
 
 
číslo: 42/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov, zbere biologicky rozložiteľného 
odpadu (konárov) – jar 2021, triedeného zberu komunálnych odpadov s obsahom 
škodlivín v meste Prievidza v predložených variantoch,  

II.  odporúča primátorke mesta 
zabezpečiť rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov, zber biologicky rozložiteľného 
odpadu (konárov) – jar 2021, triedený zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivín v  
meste Prievidza podľa variantu č. 1, t. j.  s termínom začatia od 1. 3. 2021. 

číslo: 43/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
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    požiadavku na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – „Zmena územného plánu 
centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN CMZ Prievidza), funkčno-priestorový blok 
FPB 4-1.2 - posunutie stavebnej čiary na hranicu pozemku CKN 2157/36 KU Prievidza“, 
žiadateľov Milan Hruška a Florián Hruška, Cíglianska cesta 684/18, Prievidza, vlastníkov 
parcely CKN 2157/36 KU Prievidza, 

II.        neodporúča MsZ 
    schváliť obstaranie „Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza 

(ÚPN CMZ Prievidza), funkčnopriestorový blok FPB 4-1.2 - posunutie stavebnej čiary na 
hranicu pozemku CKN 2157/36 KU Prievidza“ v zmysle žiadosti  Milana Hrušku a Floriána 
Hrušku, Cíglianska cesta 684/18, Prievidza, vlastníkov parcely CKN 2157/36 KU 
Prievidza. 

 

číslo: 44/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v zastúpení ENData s.r.o., 
Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo) o prerokovanie technického návrhu trasovania 
energetických IS k investičnému zámeru „Stavba 13505 Prievidza – ul. Sklenárska-
rozšírenie NNK“,  

II. odporúča MsZ  
schváliť technický návrh trasovania energetických IS k investičnému zámeru „Stavba 
13505 Prievidza – ul. Sklenárska-rozšírenie NNK“,  predložený spol. Stredoslovenská 
distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení ENData s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo. 

 
číslo: 45/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Longleaf, s.r.o., so sídlom Bratislava, Kopčianska 37, IČO: 
46 532 862,  
a) o majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov formou zriadenia vecného bremena za 

účelom realizácie stavby „Samoobslužná čerpacia stanica pohonných látok – 

Prievidza“, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza 

(Mliekárenská ulica a Nedožerská cesta)   prechod pešo a prejazd motorovým 

vozidlom k pozemku parc. č. 5169/50 vo vlastníctve žiadateľa, a to na 

- parc. registra CKN č. 5169/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  6323 m2 

 diel 1 – rozšírenie miestnej komunikácie – cca 159 m2, 

 diel 2  - vjazd k stavbe – cca 5 m2, 

 diel 3 – výjazd zo stavby – cca 9 m2 
 

- parc. registra CKN č. 5169/26, záhrada s výmerou 285 m2 

 diel 4 – výjazd zo stavby – cca 11 m2 
      v zmysle doloženej situácie 

b) o udelenie súhlasu k napojeniu na betónový stĺp NN, ktorý sa nachádza na parcele 
registra E KN č. 1 - 769/1, ostatné plochy s výmerou   9574 m2 (LV 10652) v k. ú. 
Prievidza, odkiaľ bude vedené NN vedenie k stavbe vzduchom; 

 
II.  neodporúča MsZ 

schváliť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov formou zriadenia vecného bremena 
za účelom realizácie stavby „Samoobslužná čerpacia stanica pohonných látok – 
Prievidza“,na časti pozemkov v k. ú. Prievidza (Mliekárenská ulica a Nedožerská cesta)   
parc. registra CKN č. 5169/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  6323 m2 a parc. 
registra CKN č. 5169/26, záhrada s výmerou 285 m2  prechod pešo a prejazd motorovým 
vozidlom k pozemku parc. č. 5169/50 a  udelenie súhlasu k napojeniu na betónový stĺp 
NN, ktorý sa nachádza na parcele registra E KN č. 1 - 769/1, ostatné plochy s výmerou   
9574 m2 (LV 10652) v k. ú. Prievidza,  pre  spoločnosť  Longleaf, s.r.o., so sídlom 
Bratislava, Kopčianska 37, IČO: 46 532 862. 



 

 

 

22 

 

 
číslo: 46/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 179/18 zo dňa 30.04.2018 pre 
potreby vkladového konania na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza 
z dôvodu presnej špecifikácie oprávnených z vecného bremena, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 179/18 zo dňa 30.04.2018 takto: 
vypúšťa sa text:   
„v prospech investora stavby  a v prospech každodobého vlastníka prípojky NN 
k rodinným domom na pozemkoch  parcela č. 528/29 a č. 528/218 v k. ú. Prievidza“, 
a nahrádza sa textom: 
„v prospech investora stavby  a v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 528/722, 
528/727, 528/732, 528/735, 528/740, 528/745 a 528/750   a stavieb stojacich na nich.“ 

 
číslo: 47/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod 
Hrádkom 178/24, o predĺženie lehoty na doručenie porealizačného geometrického plánu 
do 31.12.2022 a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do 28.02.2023,  

II.  odporúča primátorke mesta 
vyhovieť žiadosti Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara, spoločne trvalý pobyt 
Prievidza, Pod Hrádkom 178/24, o predĺženie lehoty na doručenie porealizačného 
geometrického plánu do 31.12.2022 a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 
do 28.02.2023. 

 
číslo: 48/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) návrh  mesta Prievidza  na  neuplatnenie si  (odpustenie) nároku na zmluvnú pokutu 
dohodnutú v Zmluve o dielo ev. č. 430/2020/2.4.1  dňa 14.05.2020, v znení dodatku č. 1,  
v ktorej sa  zhotoviteľ sa zaviazal zhotoviť pre  objednávateľa  dielo, a to  „Rekonštrukciu 
MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza“. 
b) dôvodovú správu  k návrhu mesta Prievidza na neuplatnenie si  (odpustenie) nároku na 

zmluvnú pokutu dohodnutú v Zmluve o dielo ev. č. 430/2020/2.4.1  dňa 14.05.2020, 

v znení dodatku č. 1,  v ktorej sa  zhotoviteľ sa zaviazal zhotoviť pre  objednávateľa  dielo, 

a to  „Rekonštrukciu MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza“, 

II.   odporúča MsZ 
schváliť odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 14.000,00 € za omeškanie s ukončením a 
odovzdaním diela „Rekonštrukcia MS na Ulici M. Mišíka, Prievidza" v zmysle Zmluvy 
o dielo ev. č. 430/2020/2.4.1  dňa 14.05.2020 v znení Dodatku č. 1 k ZoD, zhotoviteľovi 
Roko gips, s.r.o.,  so sídlom Ul. G. Švéniho 10A, Prievidza, IČO: 36 302 031. 

 
číslo: 49/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Slovenskej republiky - Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy 
ciest, so sídlom   M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, IČO: 003328, zastúpenej PhDr. Ivanom 
Brečkom, MBA, o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov pre potreby 
stavby „Obchvat mesta Prievidza                  I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“, 
časti pozemkov špecifikovaných v tabuľkách č. 1 a 2, zameraných Geometrickým plánom  
č. 31728553-01/2012-DZ, ktorý vyhotovila firma GPS spol. s r.o., Námestie sv. Mikuláša, 
Zadné Trakty 1721/26A, Stará Ľubovňa dňa 26.10.2012 a doloženým Znaleckým 
posudkom  č. 168/2020, vypracovaným znalcom: Ing. Mariánom Mrázikom, Do Stošky 14, 
010 04 Žilina dňa 23.9.2020 a o rozšírenie záberu pozemkov v rámci predmetnej stavby, 
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špecifikovaných v tabuľke č. 3 a 4,  ktoré boli zistené pri aktualizácii dokumentácie pre 
stavebné povolenie a boli zamerané GP č. 22421-2018-DZ, vyhotoveným spol. ISPO 
Inžinierske stavby Prešov dňa 16.06.2018, s doložením Znaleckého posudku   č. 
188/2020, vypracovaným znalcom: Ing. Mrázik Marián, Do Stošky 14, 010 04 Žilina dňa 
16.10.2020. Pozemky budú využité ako manipulačné plochy potrebné počas doby 
výstavby. Predpokladaný termín začiatku realizácie stavby je rok 2021, za začiatok doby 
prenájmu sa považuje deň začatia stavebných prác na pozemkoch a nájom bude 
ukončený dňom uvedenia prenajímaných častí pozemkov do pôvodného stavu 

b) informáciu, že na úradnej tabuli mesta bol zverejnený zámer mesta prenechať do 
nájmu dočasne prebytočný  nehnuteľný majetok mesta podľa písmena a) tohto bodu, pre 
Slovenskú republiku - Slovenskú správu ciest, Investičnú výstavbu a správu ciest, so 
sídlom M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. 

 
     Tabuľka č. 1 (ročná nájomná zmluva v zmysle GP č. 31728553-01/2012-DZ): 

LV č. Parcela Register 
Výmera 

m2 
Druh 

pozemku 

Por. 
vl. 
Na 
LV 

Podiel 
Objekt 
číslo 

Diel 
GP 

Výmera 
záberu/m2 

1 370/4 KN-C 396 
orná 
pôda 

1 1/1 
501-00 

286 30 

10652 
11-

3226/101 
KN-E 2655 

ost. 
plocha 

1 1/1 
103-00 

277 13 

10652 11-3226/4 KN-E 3199 
ost. 

plocha 
1 1/1 

103-00 
280 7 

10652 11-3226/4 KN-E 3199 
ost. 

plocha 
1 1/1 

102-00 
297 35 

10652 11-3226/4 KN-E 3199 
ost. 

plocha 
1 1/1 

501-00 
298 91 

10652 11-3226/4 KN-E 3199 
ost. 

plocha 
1 1/1 

501-00 
299 24 

10652 11-5672 KN-E 1563 
ost. 

plocha 
1 1/1 

501-00 
290 88 

10652 11-5672 KN-E 1563 
ost. 

plocha 
1 1/1 

501-00 
291 16 

10652 11-5672 KN-E 1563 
ost. 

plocha 
1 1/1 

102-00 
292 4 

10652 11-5672 KN-E 1563 
ost. 

plocha 
1 1/1 

102-00 
293 106 

10652 11-5672 KN-E 1563 
ost. 

plocha 
1 1/1 

102-00 
294 20 

Tabuľka č. 2 (dočasná nájomná zmluva v zmysle GP č. 31728553-01/2012-DZ): 

LV č. Parcela Register 
Výmera 

m2 
Druh 

pozemku 

Por. 
vl. 
Na 
LV 

Podiel 
Objekt 
číslo 

Diel 
GP 

Výmera 
záberu/m2 

1 8114/66 KN-C 13 001 
ost. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
267 3749 

1 370/4 KN-C 296 orná pôda 1 1/1 101-00 287 1157 

10652 3218 KN-E 573 
ost. 

plocha 
1 1/1 

101-00 
314 20 

10652 3218 KN-E 573 
ost. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
315 112 

10652 3219 KN-E 522 
ost. 

plocha 
1 1/1 

101-00 
316 29 

10652 3219 KN-E 522 ost. 1 1/1 010-00 317 227 
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plocha 

10652 3224/1 KN-E 2321 
vod. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
318 144 

10652 3224/1 KN-E 2321 
vod. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
319 20 

10652 2535/1 KN-E 2737 
ost. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
321 63 

10652 2535/1 KN-E 2737 
ost. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
322 4 

11752 2640 KN-E 809 orná pôda 1 1/72 101-00 355 61 
 
 

Tabuľka č. 3 (rozšírenie záberu - dočasná nájomná zmluva v zmysle GP č. 22421-2018-DZ): 

LV č. Parcela Register 
Výmera 

m2 
Druh 

pozemku 

Por. 
vl. 
Na 
LV 

Podiel 
Objekt 
číslo 

Diel 
GP 

Výmera 
záberu/m2 

10652 2273/1 KN-E 258 orná pôda 1 1/1 012-00 97 90 

1 2274/101 KN-E 152 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
012-00 

96 76 

10652 2535/1 KN-E 2737 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
010-00 

41 4 

10652 3218 KN-E 573 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
101-00 

35 17 

10652 3219 KN-E 522 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
101-00 

36 17 

10652 3224/1 KN-E 2321 
vodná 
plocha 

1 1/1 
010-00 

39 3 

1 370/17 KN-C 1919 
zast. 

plocha 
1 1/1 

102-00 
5 309 

 

Tabuľka č. 4 (rozšírenie záberu - ročná nájomná zmluva v zmysle GP č. 22421-2018-DZ): 

LV č. Parcela 
Regis

ter 

Výme
ra 
m2 

Druh 
pozemku 

Por
. vl. 
Na 
LV 

Podi
el 

Objekt 
číslo 

Diel 
GP 

Výmera 
záberu/m

2 

1 370/65 KN-C 775 orná pôda 1 1/1 701-00,1 6 61 
1 370/65 KN-C 775 orná pôda 1 1/1 610-00 7 138 

1 387/1 KN-C 
1490

9 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
610-00 

9 239 

1 370/52 KN-C 15 orná pôda 1 1/1 621-00 11 4 
1 542/6 KN-C 563 zast. plocha 1 1/1 621-00 12 492 

1 8114/66 KN-C 
1300

1 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
621-00 

13 2 

1 8114/175 KN-C 214 orná pôda 1 1/1 621-00 14 80 
1 8119/2 KN-C 101 zast. plocha 1 1/1 621-00 15 12 
1 370/51 KN-C 6770 orná pôda 1 1/1 501-00 21 30 
1 1239/1 KN-E 5758 orná pôda 1 1/1 101-00 116 160 
1 1239/1 KN-E 5758 orná pôda 1 1/1 621-00 117 136 

5513 1174 KN-E 158 orná pôda 2 1/8 621-00 127 16 
1023

8 
528/148 KN-C 575 zast. plocha 5 6/48 

621-00 
1 26 

1065
2 

11-
3226/201 

KN-E 2655 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
501-00 

10 83 
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1065
2 

11-
3226/201 

KN-E 2655 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
621-00 

16 3 

1065
2 

11-
3226/201 

KN-E 2655 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
621-00 

17 103 

1065
2 

11-
3226/201 

KN-E 2655 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
621-00 

19 36 

1065
2 

11-5672 KN-E 1563 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
612-00 

20 129 

1065
2 

11-5672 KN-E 1563 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
501-00 

22 2 

1065
2 

11-5672 KN-E 1563 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
612-00 

23 23 

1065
2 

11-5672 KN-E 1563 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
612-00 

24 80 

1065
2 

11-
3226/4 

KN-E 3199 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
612-00 

26 16 

1065
2 

11-
3226/4 

KN-E 3199 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
622-00 

27 9 

1065
2 

11-
3226/2 

KN-E 591 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
622-00 

28 196 

1065
2 

1240/101 KN-E 1985 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
621-00 

118 47 

 

II.   odporúča MsZ  
schváliť  
nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti 
pozemkov pre potreby stavby „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase 
budúcej I/64“, špecifikovaných v tabuľkách č. 1 a 2, zameraných Geometrickým plánom  
č. 31728553-01/2012-DZ, ktorý vyhotovila firma GPS spol. s r.o., Námestie sv. Mikuláša, 
Zadné Trakty 1721/26A, Stará Ľubovňa dňa 26.10.2012 a doloženým Znaleckým 
posudkom č. 168/2020, vypracovaným znalcom: Ing. Mariánom Mrázikom, Do Stošky 14, 
010 04 Žilina dňa 23.9.2020 a časti pozemkov špecifikovaných v tabuľke č. 3  a 4,  ktoré 
boli zistené pri aktualizácii dokumentácie pre stavebné povolenie a boli zamerané GP  č. 
22421-2018-DZ, vyhotoveným spol. ISPO Inžinierske stavby Prešov dňa 16.06.2018, s 
doložením Znaleckého posudku   č. 188/2020, vypracovaným znalcom: Ing. Mrázik 
Marián, Do Stošky 14, 010 04 Žilina dňa 16.10.2020, spôsobom ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení odôvodnený tým, že predmetné pozemky budú užívané ako manipulačné 
plochy a bude cez časť z nich zabezpečený prístup k stavbe „Obchvat mesta Prievidza I. 
etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“, za podmienok: nájomného vo výške určenej 
Znaleckými posudkami č. 168/2020 a 188/2020, a to 1,64 €/m2/rok, pričom platba za prvý 
rok užívania všetkých pozemkov bude uhradená do 60 dní odo dňa doručenia podpísanej 
nájomnej zmluvy a alikvotná časť za ďalšie obdobie (dočasný záber) bude vyčíslená po 
dátume uvedenia pozemkov do pôvodného stavu a vyplatená jednorazovou platbou do 30 
dní odo dňa ukončenia nájmu a s podmienkou, že do času posúdenia statikom, nebude 
možné využiť mostové teleso na Mierovom námestí. 

     Tabuľka č. 1 (ročná nájomná zmluva v zmysle GP č. 31728553-01/2012-DZ): 

LV č. Parcela Register 
Výmera 

m2 
Druh 

pozemku 

Por. 
vl. 
Na 
LV 

Podiel 
Objekt 
číslo 

Diel 
GP 

Výmera 
záberu/m2 

1 370/4 KN-C 396 
orná 
pôda 

1 1/1 
501-00 

286 30 

10652 
11-

3226/101 
KN-E 2655 

ost. 
plocha 

1 1/1 
103-00 

277 13 
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10652 11-3226/4 KN-E 3199 
ost. 

plocha 
1 1/1 

103-00 
280 7 

10652 11-3226/4 KN-E 3199 
ost. 

plocha 
1 1/1 

102-00 
297 35 

10652 11-3226/4 KN-E 3199 
ost. 

plocha 
1 1/1 

501-00 
298 91 

10652 11-3226/4 KN-E 3199 
ost. 

plocha 
1 1/1 

501-00 
299 24 

10652 11-5672 KN-E 1563 
ost. 

plocha 
1 1/1 

501-00 
290 88 

10652 11-5672 KN-E 1563 
ost. 

plocha 
1 1/1 

501-00 
291 16 

10652 11-5672 KN-E 1563 
ost. 

plocha 
1 1/1 

102-00 
292 4 

10652 11-5672 KN-E 1563 
ost. 

plocha 
1 1/1 

102-00 
293 106 

10652 11-5672 KN-E 1563 
ost. 

plocha 
1 1/1 

102-00 
294 20 

Tabuľka č. 2 (dočasná nájomná zmluva v zmysle GP č. 31728553-01/2012-DZ): 

LV č. Parcela Register 
Výmera 

m2 
Druh 

pozemku 

Por. 
vl. 
Na 
LV 

Podiel 
Objekt 
číslo 

Diel 
GP 

Výmera 
záberu/m2 

1 8114/66 KN-C 13 001 
ost. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
267 3749 

1 370/4 KN-C 296 orná pôda 1 1/1 101-00 287 1157 

10652 3218 KN-E 573 
ost. 

plocha 
1 1/1 

101-00 
314 20 

10652 3218 KN-E 573 
ost. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
315 112 

10652 3219 KN-E 522 
ost. 

plocha 
1 1/1 

101-00 
316 29 

10652 3219 KN-E 522 
ost. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
317 227 

10652 3224/1 KN-E 2321 
vod. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
318 144 

10652 3224/1 KN-E 2321 
vod. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
319 20 

10652 2535/1 KN-E 2737 
ost. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
321 63 

10652 2535/1 KN-E 2737 
ost. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
322 4 

11752 2640 KN-E 809 orná pôda 1 1/72 101-00 355 61 
 
Tabuľka č. 3 (rozšírenie záberu - dočasná nájomná zmluva v zmysle GP č. 22421-2018-DZ): 

LV č. Parcela Register 
Výmera 

m2 
Druh 

pozemku 

Por. 
vl. 
Na 
LV 

Podiel 
Objekt 
číslo 

Diel 
GP 

Výmera 
záberu/m2 

10652 2273/1 KN-E 258 
orná 
pôda 

1 1/1 
012-00 

97 90 

1 2274/101 KN-E 152 
ost. 

plocha 
1 1/1 

012-00 
96 76 

10652 2535/1 KN-E 2737 
ost. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
41 4 
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10652 3218 KN-E 573 
ost. 

plocha 
1 1/1 

101-00 
35 17 

10652 3219 KN-E 522 
ost. 

plocha 
1 1/1 

101-00 
36 17 

10652 3224/1 KN-E 2321 
vod. 

plocha 
1 1/1 

010-00 
39 3 

1 370/17 KN-C 1919 
zast. 

plocha 
1 1/1 

102-00 
5 309 

 

Tabuľka č. 4 (rozšírenie záberu - ročná nájomná zmluva v zmysle GP č. 22421-2018-DZ): 

LV č. Parcela 
Regist

er 

Výme
ra 
m2 

Druh 
pozemku 

Por. 
vl. 
Na 
LV 

Podiel 
Objekt 
číslo 

Diel 
GP 

Výmera 
záberu/m2 

1 370/65 KN-C 775 orná pôda 1 1/1 701-00,1 6 61 
1 370/65 KN-C 775 orná pôda 1 1/1 610-00 7 138 

1 387/1 KN-C 14909 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
610-00 

9 239 

1 370/52 KN-C 15 orná pôda 1 1/1 621-00 11 4 

1 542/6 KN-C 563 
zast. 

plocha 
1 1/1 

621-00 
12 492 

1 8114/66 KN-C 13001 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
621-00 

13 2 

1 8114/175 KN-C 214 orná pôda 1 1/1 621-00 14 80 

1 8119/2 KN-C 101 
zast. 

plocha 
1 1/1 

621-00 
15 12 

1 370/51 KN-C 6770 orná pôda 1 1/1 501-00 21 30 
1 1239/1 KN-E 5758 orná pôda 1 1/1 101-00 116 160 
1 1239/1 KN-E 5758 orná pôda 1 1/1 621-00 117 136 

5513 1174 KN-E 158 orná pôda 2 1/8 621-00 127 16 
1023

8 
528/148 KN-C 575 

zast. 
plocha 

5 6/48 
621-00 

1 26 

1065
2 

11-
3226/201 

KN-E 2655 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
501-00 

10 83 

1065
2 

11-
3226/201 

KN-E 2655 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
621-00 

16 3 

1065
2 

11-
3226/201 

KN-E 2655 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
621-00 

17 103 

1065
2 

11-
3226/201 

KN-E 2655 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
621-00 

19 36 

1065
2 

11-5672 KN-E 1563 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
612-00 

20 129 

1065
2 

11-5672 KN-E 1563 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
501-00 

22 2 

1065
2 

11-5672 KN-E 1563 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
612-00 

23 23 

1065
2 

11-5672 KN-E 1563 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
612-00 

24 80 

1065
2 

11-3226/4 KN-E 3199 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
612-00 

26 16 

1065
2 

11-3226/4 KN-E 3199 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
622-00 

27 9 

1065
2 

11-3226/2 KN-E 591 
ostatná 
plocha 

1 1/1 
622-00 

28 196 

1065 1240/101 KN-E 1985 ostatná 1 1/1 621-00 118 47 
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2 plocha 
 

 
číslo: 50/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Ľudmily Nemčickej LIN, miesto podnikania Bôrová ulica 34, Prievidza, IČO: 
35186747 o  refundáciu nájomného za užívanie pozemku parcela reg. CKN č. 5327/1 vo 
výmere 64 m2 za účelom prevádzkovania vonkajšej terasy pred prevádzkou kaviarne na 
Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi, po dobu uzatvorenia prevádzky z dôvodu pandémie, t. j. 
od októbra 2020 do 31.1.2021 a odpustenie nájomného od 1.2.2021 do času otvorenia 
prevádzok. Nájomné je vo výške 71,20 € /mesačne, Nájomná zmluva č. 16/2013 bola 
uzatvorená dňa 3.  mája 2013, 

 b) informáciu o možnosti čerpania dotácie na nájomné: Obdobie sťaženého užívania 
počas 2. vlny pandémie je určené Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. 
OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020, s účinnosťou od 15. októbra 2020 a o dotáciu je 
v tomto čase možné žiadať do 31.1.2021. Za uvedené obdobie, teda od 15.10.2020 do 
31.1.2021 je nájomné p. Nemčickej vyčíslené vo výške 248,05 €.  

II. odporúča primátorke mesta 
schváliť refundáciu nájomného za užívanie pozemku parcela reg. CKN č. 5327/1 vo 
výmere 64 m2, za účelom prevádzkovania vonkajšej terasy pred prevádzkou kaviarne na 
Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi, za obdobie sťaženého užívania od 15.10.2020 do 
31.1.2021 vo výške 50% zo sumy 248,05 €, čo predstavuje výšku 124,025 €, pre Ľudmilu 
Nemčickú LIN, miesto podnikania Bôrová ulica 34, Prievidza, IČO: 35186747. 

 
číslo: 51/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Olivera Škopca, Rybníčky 1769/2, Bojnice, IČO: 14259745, o nájom 
nehnuteľnosti, časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parc. reg. 
CKN č. 5305/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 32111 m2, zapísanej na LV č. 1, 
nachádzajúcej sa na Ceste Vl. Clementisa, za účelom predaja kvetín, ovocia a zeleniny, 
v rozsahu výmery 6 m2 - pozemok pod stánkom a v rozsahu výmery 9 m2 - časť pozemku 
priľahlého k stánku, slúžiaceho  na vykladanie tovaru (výmera bude upresnená po 
doručení GP), 
b) informáciu, že na úradnej tabuli mesta bol zverejnený zámer mesta prenechať do 
nájmu dočasne prebytočný  nehnuteľný majetok mesta podľa písmena a) tohto bodu, pre 
Olivera Škopca, Rybníčky 1769/2, Bojnice, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 5305/6, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 32111 m2, zapísanej na LV č. 1, nachádzajúcej sa na Ceste Vl. Clementisa, 
z ktorej bola geometrickým plánom č. 48185655-2/2021 vyhotoveným geodetom: Patricius 
Sova – Geoskteam, Prievidza dňa 13.01.2021, zameraná a novovytvorená parcela CKN 
č. 5305/16 s výmerou 25 m2, pričom pozemok pod stánkom je vo výmere 6 m2 a pozemok 
priľahlý k stánku, slúžiaci  na vykladanie tovaru je vo výmere 19 m2, pre Olivera Škopca, 
Rybníčky 1769/2, Bojnice, IČO: 14259745, za účelom predaja kvetín, ovocia a zeleniny, 
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, a tiež 
z dôvodu, že pozemok sa nachádza pod stánkom, ktorý žiadateľ prevádzkuje, za 
podmienok: nájomného:  za pozemok pod stánkom vo výške: 0,20 €/m2/rok, za priľahlý 
pozemok vo výške 0,05 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, 
s povinnosťou žiadateľa vzhľad stánku riešiť s architektom mesta. 
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číslo: 52/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh JUDr. Eleonóry Kohajdovej, notárky so sídlom Ul. M. Mišíka I. 2717/38A 
Prievidza, IČO: 42282799 na uzavretie dohody na úhradu nákladov spojených 
s vybudovaním parkovacích plôch na pozemku parcela reg. C KN č. 2059/1 v počte 4 ks 
pred notárskym úradom, 
b) dôvodovú správu  k návrhu mesta Prievidza na majetkoprávne vysporiadanie medzi 
mestom Prievidza a JUDr. Eleonórou Kohajdovou, notárkou so sídlom Ul. M. Mišíka I. 
2717/38A Prievidza, z titulu nároku  na úhradu nákladov vynaložených na vybudovanie  
parkovacích plôch,  

II.   neodporúča  MsZ 
schváliť uzavretie dohody o urovnaní medzi účastníkmi mestom Prievidza a JUDr. 
Eleonórou Kohajdovou, notárkou so sídlom Ul. M. Mišíka I. 2717/38A Prievidza, IČO: 
42282799,   predmetom  ktorej bude finančné vyrovnanie  za zhodnotenie  pozemku vo 
vlastníctve mesta Prievidza z titulu vybudovania  parkovacích plôch na časti pozemku 
parcela  reg. C KN  č. 2059/1 nachádzajúcim sa pred  notárskym úradom so sídlom Ul. M. 
Mišíka I. 2717/38A  v Prievidzi 

 
číslo: 53/21 
Mestská rada 
I. ukladá právnej kancelárii 

osloviť  JUDr. Eleonóru Kohajdovú, notárku so sídlom Ul. M. Mišíka I. 2717/38A,  

Prievidza, IČO: 42282799, s návrhom na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti 

formou nájmu - časť pozemku v k. ú. Prievidza,  parc. reg. C KN 2059/1,  pozemok vo 

vlastníctve mesta pod parkovacími plochami vo vlastníctve JUDr. Eleonóry Kohajdovej,  

za podmienok nájmu podľa IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.  

číslo: 54/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

žiadosť komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP o majetkovoprávne usporiadanie 
nehnuteľnosti za účelom odkúpenia pozemku a následnej revitalizácie prostredia pred 
COOP Jednota na Ulici Ľ. Ondrejova v Prievidzi, parcela registra CKN č. 5086/20, 
zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 80 m2, zapísaného na LV č. 9873, vo vlastníctve 
JIMBO Invest, s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava,  na ktorom sú postavené objekty – 
predajné stánky vo vlastníctve spoločnosti, 

II. ukladá právnej kancelárii 
a) rokovať so spoločnosťou JIMBO Invest, s. r. o., Dunajská 8, Bratislava, PSČ 811 08, 
s vlastníkom pozemku parcela registra CKN č. 5086/20, zastavaná plocha a nádvoria 
s výmerou 80 m2, zapísaného na LV č. 9873, o možnosti odkúpenia pozemku do 
vlastníctva mesta a následnej revitalizácie prostredia pred COOP Jednota na Ulici Ľ. 
Ondrejova v Prievidza, 
b) preveriť, či sú predajné stánky postavené v súlade so stavebným zákonom. 

 
číslo: 55/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19    
Bratislava, o kúpu:  

 častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1: 
geometrickým plánom č. 31728553-02/2012, vyhotoveným spoločnosťou GPS spol. 

s.r.o., Nám. sv. Mikuláša Zadné trakty 1721/26A, Stará Ľubovňa, úradne overeným Ing. 

Pavlom Veterníkom pod č. 477/2013 zo dňa 30.10.2013 , bol:  
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- z pozemku parcela registra EKN č. 1226/1, orná pôda s výmerou 1985 m2, 

odčlenený diel 44 vo výmere 380m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 7771/90, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 380m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 1226/1, orná pôda s výmerou 1985 m2, 

odčlenený diel 46 vo výmere 303m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 7771/91, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 303m2, 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby “ I/64 Obchvat mesta Prievidza     
I. etapa, 2.stavba-MZ v trase budúcej I/64“, za kúpnu cenu určenú  znaleckým 
posudkom  č. 136/2020 zo dňa 4.8.2020 ktorý vypracoval: Ing. Marián Mrázik, znalec 
z odboru stavebníctvo,  Do Stošky 14, 010 04 Žilina, v súlade s Vyhláškou MS SR 
č.213/2017 Z.z..,  vo výške 31,52 €/m2,  čo predstavuje spolu kúpnu cenu vo výške 
21 528,16 € (slovom: dvadsaťjedentisícpäťstodvadsaťosem EUR, šestnásť  centov).  

II.   odporúča MsZ 

         schváliť 
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, častí pozemkov 
nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1: 

geometrickým plánom č. 31728553-02/2012, vyhotoveným spoločnosťou GPS spol. 

s.r.o., Nám. sv. Mikuláša Zadné trakty 1721/26A, Stará Ľubovňa, úradne overeným Ing. 

Pavlom Veterníkom pod č. 477/2013 zo dňa 30.10.2013 , bol:  

- z pozemku parcela registra EKN č. 1226/1, orná pôda s výmerou 1985 m2, 

odčlenený diel 44 o výmere 380m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 7771/90, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 380m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 1226/1, orná pôda s výmerou 1985 m2, 

odčlenený diel 46 o výmere 303m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 7771/91, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 303m2, 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby “ I/64 Obchvat mesta Prievidza     
I. etapa, 2.stavba-MZ v trase budúcej I/64“, za kúpnu cenu určenú  znaleckým 
posudkom  č. 136/2020 zo dňa 4.8.2020 ktorý vypracoval: Ing. Marián Mrázik, znalec 
z odboru stavebníctvo,  Do Stošky 14, 010 04 Žilina, v súlade s Vyhláškou MS SR 
č.213/2017 Z.z..,  vo výške 31,52 €/m2,  čo predstavuje spolu kúpnu cenu vo výške 
21 528,16 € (slovom: dvadsaťjedentisícpäťstodvadsaťosem EUR, šestnásť  centov).  

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

 
 

číslo: 56/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh na zrušenie uznesenia MsR č. 329/20 zo dňa 19.10.2020  a zrušenie uznesenia 
MsZ č. 289/20 zo dňa 26.10.2020, 

I. ruší 

uznesenie MsR č. 329/20 zo dňa 19.10.2020, 

II. odporúča MsZ 

zrušiť uznesenie MsZ č. 289/20 zo dňa 26.10.2020. 

číslo: 57/21 
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Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín, Jilemníckeho 
1, Trenčín, o súhlas mesta Prievidza so zápisom do katastra nehnuteľností, 
Geometrického plánu 32/2020-PD, vyhotoveného spoločnosťou Geodézia LMPD, s.r.o., 
Hollého ul. č. 7 Žilina, úradne overený Ing. Barborou Petriskovou, pod číslom G1-
727/2020, týkajúceho sa pozemku zapísaného na LV č.1, parcela registra CKN č. 1940/49 
vo výmere 1 m2, pozemku zapísaného na LV 10652, parcela registra CKN č. 2090/22 vo 
výmere 5 m2 a pozemkov zapísaných na LV č. 8483, parcela registra CKN č. 1941/3 vo 
výmere 1 m2 a parcela registra CKN č. 1941/4 vo výmere 6 m2 a to z dôvodu zamerania 
stavby po rekonštrukcii, budova so súpisným číslom 397 nachádzajúcej sa na Ulici M. 
Mišíka v Prievidzi; 

II.   odporúča MsZ 
 schváliť  

a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, pozemky: 
- parcela registra CKN č. 1940/49 vo výmere 1 m2, odčlenený z pozemku parcela registra 
CKN č. 1940/2, vedeného na LV č.1,  
- parcela registra CKN č. 2090/22 vo výmere 5 m2, odčlenený z pozemku parcela registra 
EKN č. 272/1, vedeného na LV č.10652,  
- parcela registra CKN č. 1941/3 vo výmere 1 m2 , odčlenená z pozemku parcela registra 
CKN č. 1941/1, vedeného na LV č. 8483, 
- parcela registra CKN č. 1941/4 vo výmere 6 m2, odčlenená z pozemku parcela registra 
CKN č. 1941/1, vedeného na LV č. 8483, 
všetky pozemky odčlenené a zamerané Geometrickým plánom 32/2020-PD, vyhotoveným 
spoločnosťou Geodézia LMPD, s.r.o., Hollého ul. č. 7 Žilina, úradne overeným Ing. 
Barborou Petriskovou, pod číslom G1-727/2020, pre Slovenskú republiku, v správe 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za cenu 70,00 €/m2, za účelom scelenia 
pozemku nachádzajúceho sa na Ulici M. Mišíka v Prievidzi,  
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 žiadateľa - kupujúceho. 
 

číslo: 58/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

opakovanú žiadosť Františka Hartmanna, trvalý pobyt Podhorská č. 30, 971 01  Prievidza, 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku parcela registra E KN č. 1807, 
ostatná v rozsahu výmery 171 m2 a časť pozemku parcela registra E KN č. 1364/1, 
ostatná v rozsahu výmery 3 m2, spolu vo výmere 174 m2, na účel vjazdu na pozemok 
a záhradkárske účely, 

II. ukladá právnej kancelárii 
pripraviť návrh na zmenu IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza – 
úprava podmienok výšky nájmu nehnuteľností v k.ú.  Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka 
a Hradec.  

 
 

číslo: 59/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Františka Borku,  trvalý pobyt Podhorská ulica 63, 971 01 Prievidza, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku z parcely registra E KN č. 313/1, 
ostatná plocha v rozsahu výmery 80 m2 , vedený na LV č. 1599 na záhradkárske účely. 
Pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa nachádzajúci sa pred jeho 
rodinným domom.  
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b) informáciu, že dňa 2.2.2021 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta previesť 
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka pozemok parcela registra 
C KN č. 379/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 80 m2, zameraný a odčlenený 
z pozemku parcela registra E KN č. 313/1 ostatná plocha  s výmerou 2629 m2, 
Geometrickým plánom č. 301/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza 
s.r.o., so sídlom Ul. J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice dňa 01. 12. 2020, úradne overeným 
Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 10. 12. 2020 pod č. 1401/20  pozemok vedený na liste 
vlastníctva č. 1599, pre Františka Borku,  trvalý pobyt Podhorská ulica 63, 971 01 
Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely. 

II. odporúča MsZ 
schváliť  prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, 
pozemok parcela registra C KN č. 379/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 80 m2, 
zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 313/1 ostatná plocha  
s výmerou 2629 m2, Geometrickým plánom č. 301/2020, vyhotoveným spoločnosťou 
GEOMAP Prievidza s.r.o., so sídlom Ul. J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice dňa 01. 12. 
2020, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 10. 12. 2020 pod č. 1401/20  
pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1599, pre Františka Borku,  trvalý pobyt Podhorská 
ulica 63, 971 01 Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na záhradkárske účely, spôsobom 
prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že 
žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti 
vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho. 

 
číslo: 60/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Petra Ščípu, trvalý pobyt Duklianska ulica 53/5, 971 01 Prievidza, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5098/1,  
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery približne 70 m2   resp. 45 m2, vedený na 
LV č. 1, na záhradkárske účely. Pozemok sa nachádza na Traťovej ulici a je priľahlý 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. (Na základe predloženia žiadosti pána D. 
Plaštiaka, žiadateľ žiada o kúpu pozemku v rozsahu výmery 45 m2 tak ako uvádza 
v pôvodnej žiadosti), 
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. 5098/4, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 44 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5098/1, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1951 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-
16/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská 
cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 20. 01. 2021, úradne overeným Ing. Zuzanou 
Fašánekovou dňa 29. 01. 2021 pod číslom 35/21, pozemok vedený na LV č. 1, pre 
Petra Ščípu, trvalý pobyt Duklianska ulica 53/5, 971 01 Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, 
na záhradkárske účely,  

b) spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a svojim 
umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – 
kupujúceho. 

 
číslo: 61/21 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Daniela Plaštiaka, trvalý pobyt Športová ul. 14/53, 971 01 Prievidza, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5098/1,  
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 25 m2, vedený na LV č. 1, na účel 
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rozšírenia záhrady. Pozemok sa nachádza na Traťovej ulici a je priľahlý k nehnuteľnosti 
vo vlastníctve žiadateľa,   
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. 5098/3, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 24 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN 5098/1, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1951 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-
16/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská 
cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 20. 01. 2021, úradne overeným Ing. Zuzanou 
Fašánekovou dňa 29. 01. 2021 pod číslom 35/21, pozemok vedený na LV č. 1, pre 
Daniela Plaštiaka, trvalý pobyt Športová ul. 14/53  971 01 Prievidza, za cenu 20,00 
€/m2, na záhradkárske účely,  

b) spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a svojim 
umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – 
kupujúceho. 

 
číslo: 62/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Jaroslava Kováča, trvalý pobyt Poruba 432, 972 11 Lazany, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Sadovej ulici, časti pozemku z parcely registra C KN  
č. 8119/24, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 20 m2,, vedený na LV č. 1, 
na  účel rozšírenia priľahlých pozemkov na výstavbu dvojgaráže a ich zveľadenia. 
Žiadaná časť pozemku je priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktoré 
odkúpil od mesta na základe vyhlásenej OVS; 

II. odporúča MsZ 
                schváliť 

a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. 
Prievidza na Sadovej ulici, časť pozemku z parcely registra C KN č. 8119/24, 
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 20 m2 vedený na LV č. 1, podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Jaroslava Kováča, trvalý pobyt 
Poruba 432, 972 11 Lazany, za cenu 29,27 €/m2, na účel rozšírenia priľahlých 
pozemkov na výstavbu dvojgaráže a ich zveľadenia,  

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 svojim umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľa – kupujúceho. 

 
číslo: 63/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Juraja Greschnera a manž. Kataríny, spoločne  trvalý pobyt Kľačno 470, 972 
15 Kľačno, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Sadovej ulici, časti pozemku z 
parcely registra C KN č. 8119/24,  zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery        
20 m2, vedený na LV č. 1, na účel rozšírenia priľahlých pozemkov na výstavbu 
dvojgaráže a ich zveľadenia. Žiadaná časť pozemku je priľahlá k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov, ktorí ich odkúpili od mesta na základe vyhlásenej OVS, 

II. odporúča MsZ 
                schváliť 

a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. 
Prievidza na Sadovej ulici, časť pozemku z parcely registra C KN  č. 8119/24, 
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 20 m2 vedený na LV č. 1, podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Juraja Greschnera a manž. 
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Katarínu, spoločne trvalý pobyt Kľačno 470, 972 15 Kľačno, do BSM, za cenu 
29,27 €/m2, na účel rozšírenia priľahlých pozemkov na výstavbu dvojgaráže a ich 
zveľadenia,  

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 svojim umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľov – kupujúcich. 

 
číslo: 64/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jozefa Murka  a manželky Silvie,  spoločne  trvalý pobyt Ulica I. Vysočana 
748/3B, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku, 
z parcely registra C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 13 m2 , 
vedený na LV č. 1, na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, nakoľko 
podľa skutočného zamerania pozemku sa prišlo na skutočnosť, ktorej si žiadatelia 
neboli vedomí a to, že plot je posunutý a žiadatelia túto časť pozemku užívajú od 
roku 2014, kedy nadobudli kúpou rodinný dom. Priľahlý pozemok bol už v tom 
čase oplotený, 

b) informáciu, že dňa 22. 01. 2021 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa 
písmena a) tohto bodu, pre Jozefa Murka a manželku Silviu, spoločne trvalý pobyt 
Ulica I. Vysočana 748/3B, 971 01 Prievidza, na účel majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku,  

II. odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
pozemku parcela registra C KN č. 5400/248, ostatná plocha s  výmerou 12 m2, 
zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5400/42 ostatná plocha 
s výmerou 11 325 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-228/2020, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza 
dňa 27. 10. 2020, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 14. 01. 2021 pod 
číslom 1417/2020 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Jozefa Murka 
a manželku Silviu, spoločne trvalý pobyt  Ulica I. Vysočana 748/3B, 971  01 Prievidza, 
do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  
spôsobom prevodu pozemku podľa   § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a svojim 
umiestneným  je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – 
kupujúcich, ktorí ho užívajú od roku 2014.  

 
číslo: 65/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Kultúrnym a spoločenským 
strediskom v Prievidzi (KaSS) dňa 20.01.2021 na základe uznesenia MsZ č. 
345/20 zo dňa 07.12.2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom 
dočasne prebytočného majetku - nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to:  
nehnuteľnosť v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové 
priestory v budove kina Baník Prievidza vo výmere 278,34 m2 (bez priestoru 
kinosály), ktoré sa nachádza na ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť 
kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, parcela registra CKN č. 37, 
zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105 m2 na kultúrno- spoločenské 
účely.  

b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na nájom 

dočasne prebytočného majetku, nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, súťažný 
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návrh podala: spoločnosť Spapla, s. r. o., so sídlom Na vŕšku 50025/25/11, 971 01 

Prievidza, ponuka nájomného 1 €/rok, na kultúrno-spoločenské účely,  

II. odmieta 

doručený návrh spoločnosti Spapla, s. r. o., so sídlom Na vŕšku 50025/25/11, 971 01 
Prievidza v súlade s bodom 13. vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže a to z dôvodu, že 
s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa priestory, ktoré boli predmetom obchodnej 
verejnej súťaže prenajímajú na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu 
vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia 
COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom 
antigénového testu. 
 

číslo: 66/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti KURATÍVA, s.r.o., so sídlom Kysucký Lieskovec 266, 023 34 
Kysucký Lieskovec, IČO: 36 691 291, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 18170/L, v zastúpení MUDr. Jozef Borák, 
konateľ, o nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov v budove kina Baník 
Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere 278,34 m2, ktoré sa nachádza na Ulici 
M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, 
súpisné číslo 12, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria 
v celkovej výmere 1105 m2, na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie 
odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného 
respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- 
CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré 
budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,  

b) informáciu, že dňa 05.02.2021 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, nehnuteľnosť k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, na 
účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického 
materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, 
vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového 
testu, 

II. odporúča MsZ 
schváliť  
a) výnimku z bodu 5.1.5 Internej smernice č. 80 - Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta Prievidza, týkajúcu sa prerokovania žiadosti o nájom v orgánoch 
stanovených v tomto bode Internej smernice č.80 a to tak, že žiadosť definovaná 
v článku I. bod a) tohto uznesenia nepodlieha prerokovaniu a vyjadreniu architekta 
mesta, príslušného výboru volebného obvodu, komisií, ale iba prerokovaniu v MsR 
a MsZ, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa presnejšie špecifikovaných 
v článku II. písm. b) tohto uznesenia súvisiacich s aktuálnou pandémiou 
koronavírusu SARS- Cov- 2,  

b) nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti – nebytových 
priestorov v budove kina Baník Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere 
278,34 m2, ktoré sa nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť 
kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 12, parcela registra CKN č. 37, 
zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2, pre spoločnosť 
KURATÍVA s.r.o., so sídlom Kysucký Lieskovec 266, 023 34 Kysucký Lieskovec, 
IČO: 36 691 291, v zastúpení MUDr. Jozef Borák, konateľ, na účel zriadenia 
odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu 
a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného 
novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to 
v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko aktuálna situácia súvisiaca s pandémiou nového 
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koronavírusu SARS- Cov-2, spôsobujúceho respiračné ochorenie COVID-19 si 
vyžaduje urýchlené zriadenie odberných miest na vykonávanie odberu vzoriek, čo 
je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy t.j. 
starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov, ako 
aj ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce 
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
za podmienok – nájomného  vo výške 1 €/mesiac a úhrad energií, na dobu určitú 
do 30.06.2021 s týždennou výpovednou lehotou.  

 
číslo: 67/21 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Laser therapy, k.s., so sídlom Trenčianska 53/b, 821 09 

Bratislava- mestská časť Ružinov, IČO: 52 968 596, zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, vložka č. 1892/B, v zastúpení F & B s.r.o., 

komplementár, o nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza, v správe 

Základnej školy, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza, nachádzajúci sa v budove 

súpisné číslo 10416 zapísanej na LV č. 8483 postavenej na pozemku parcela registra 

CKN č.1940/1 v k.ú. Prievidza- nebytový priestor v celkovej výmere 530 m2, ktorý 

pozostáva z veľkej telocvične, malej telocvične, 2 sociálnych zariadení, šatne 

a priľahlých chodieb, na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu 

vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného 

ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, 

prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené 

v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,  

b) informáciu, že dňa 05.02.2021 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, nehnuteľnosť k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, na 
účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického 
materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, 
vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového 
testu. 

II.   odporúča MsZ 
   schváliť  

a) výnimku z bodu 5.1.5 Internej smernice č. 80 IS-80 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Prievidza týkajúcu sa prerokovania žiadosti o nájom v orgánoch stanovených 
v tomto bode Internej smernice č.80, a to tak, že žiadosť definovaná v článku I. bod a) 
tohto uznesenia nepodlieha prerokovaniu a vyjadreniu architekta mesta, príslušného 
výboru volebného obvodu, komisií, ale iba prerokovaniu v MsR a MsZ, a to z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa presnejšie špecifikovaných v článku II. písm. b) tohto 
uznesenia súvisiacich s aktuálnou pandémiou koronavírusu SARS- Cov- 2,  

b) nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza, v správe Základnej školy, 
Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza, nachádzajúcej sa v budove súpisné číslo 
10416 zapísanej na LV č. 8483 postavenej na pozemku parcela registra CKN 
č.1940/1 v k.ú. Prievidza- nebytový priestor v celkovej výmere 530 m2, ktorý 
pozostáva z veľkej telocvične, malej telocvične, 2 sociálnych zariadení, šatne 
a priľahlých chodieb, pre spoločnosť Laser therapy, k.s., so sídlom Trenčianska 53/b, 
821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov, IČO: 52 968 596, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, vložka č. 1892/B, v zastúpení F & B 
s.r.o., komplementár, na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu 
vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného 
ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, 
prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené 
v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, spôsobom podľa §9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko aktuálna situácia súvisiaca 
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s pandémiou nového koronavírusu SARS- Cov-2, spôsobujúceho respiračné 
ochorenie COVID-19 si vyžaduje urýchlené zriadenie odberných miest na vykonávanie 
odberu vzoriek, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy tj. 
starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov, ako aj 
ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za 
podmienok – nájomného  vo výške 1 €/mesiac a úhrad energií, na dobu určitú do 
30.06.2021 s týždennou výpovednou lehotou.  
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 15. 02. 2021 
od 33 do 67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...............................................     .................................................. 
            Helena Dadíková      Ing. Branislav Bucák 
     overovateľ I.                     overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  16. 02. 2021 
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Výpis hlasovania členov Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 15.02.2021 

 
číslo uznesenia: 33/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

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: 34/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

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: 35/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

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: 36/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 



 

 

 

40 

 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

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: 37/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

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: 38/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

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

 
 
číslo uznesenia: 39/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 40/21 
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 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
číslo uznesenia: 41/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
 
číslo uznesenia: 42/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
 
číslo uznesenia: 43/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 
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6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
číslo uznesenia: 44/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
číslo uznesenia: 45/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Zdržala sa  

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 0 Proti:4       Zdržal sa: 1 

 
číslo uznesenia: 46/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
číslo uznesenia: 47/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
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1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 48/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 49/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 50/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 51/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 52/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Zdržal sa 

2 Katarína Čičmancová Zdržala sa  

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Zdržala sa 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 0 Proti:2       Zdržal sa: 3 

 
 
 
číslo uznesenia: 53/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
 
číslo uznesenia: 54/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 
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6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
číslo uznesenia: 55/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
číslo uznesenia: 56/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
číslo uznesenia: 57/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
číslo uznesenia: 58/21 
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 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 59/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 60/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 61/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 62/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 63/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
číslo uznesenia: 64/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
 
 
číslo uznesenia: 65/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 
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7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 66/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

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

 
číslo uznesenia: 67/21 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Neprítomný 

 

Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0 
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Záznam o prítomnosti  
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa   15. 02. 2021  

(rokovanie formou videokonferencie) 

 
Začiatok zasadnutia:      10.00 h 
 
Ukončenie zasadnutia:     14.30 h 
  
          
Prítomní: 
 
JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta             
 
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ     
 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hl. kontrolórka mesta   
 
JUDr.  Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie      
 
Ing. Naďa Prilinská –   ved. kanc. prednostu MsÚ    
 
 
Členovia  MsR          od –    do                
 
Ing. Branislav Bucák                 10.00 h – 14.30 h 
 
Helena Dadíková         10.00 h – 14.30 h 

 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová   10.00 h – 14.30 h 
 
Katarína Čičmancová       10.00 h – 14.30 h  
           
JUDr. Petra Hajšelová        neprítomná 
 
Ing. Ľuboš Jelačič                        10.00 h – 11.10 h 
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.    10.00 h – 14.30 h 
 
ďalej účastníci videokonferencie,  viď zápisnica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


