Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 26. 2. 2013
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
12.00 h

Prítomní:

27 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnili sa:

Katarína Čičmancová, MUDr. Silvia Hrnková, Ing. Petra Kobetičová,
Ing. Richard Takáč, Ing. Martin Bugár – neskorší príchod

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta
Ing. Naďa Prilinská – asistentka prednostu MsÚ
Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta
Mgr. Alojz Vlčko – ved. kanc. primátorky a splnom. pre etiku a protokol
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie
Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie
Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru
Mgr. Edita Mrázová – vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŢP
Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a star. o občana
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi
Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS v Prievidzi
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s. r. o.
Bc. Miroslav Procháska – konateľ spol. UNIPA, s. r. o.
– ďalej podľa prezenčnej listiny
K bodu 1)
„Otvorenie“

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov,
zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu, novinárskej
obce, regionálnej televízie, hostí a obyvateľov mesta.
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 25 poslancov, teda nadpolovičná väčšina,
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zloţení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka
mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná
kontrolórka mesta. Funkciu spravodajcu MsR vykonávala Helena Dadíková.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z
a MUDr. Dušana Magdina.

MsZ –

Mgr. Pavla Takáča
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Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov: Bc. Romana Hlaváča, Mgr. Ľubomíra
Vidu, Mgr. Ruţenu Dlábikovú.
Uznesením č. 51/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, MsZ schválilo zloţenie návrhovej
komisie.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
JUDr. Katarína
v pozvánkach.

Macháčková

konštatovala,

ţe

návrh

programu

poslanci

obdrţali

Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Správa SAD Prievidza, a. s., o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza
za obdobie január – december 2012
Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Správa o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu a iných
podnetov za rok 2012
Návrh Doplnku č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov
Návrh Doplnku č. 1 k IS 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým
osobám
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2012
Majetkoprávne veci
Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Návrh programu bodu „Rôzne“:
1) Zmeny v členstve Správnej rady neziskovej organizácie Harmónia, n. o.
2) Informácia o pripravovanej akcii mesta s názvom „Jarné upratovanie“
Primátorka mesta predloţila návrh na schválenie programu MsZ. Uznesením č. 52/13, ktoré
tvorí prílohu k zápisnici, schválilo MsZ program rokovania na deň 26. 2. 2013.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predloţil MVDr. Norbert Turanovič,
prednosta MsÚ. Bliţšie hovoril o návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 134/12.
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 29.5.2012 schválilo zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta strpieť umiestnenie zemného telefónneho kábla a prípojok na
mestských pozemkoch – uliciach Podjavorinskej, Sitnianskeho, Vajanského a Východnej ul.
za podmienok, ktoré upravujú interné smernice mesta Prievidza. Vecné bremeno bolo
schválené v prospech spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Bratislava. Nakoľko spoločnosť
nesúhlasila so zriadením vecného bremena za podmienok schválených mestským
zastupiteľstvom (vecné bremeno za odplatu), oznámila listom dňa 13.12.2012, ţe odstupujú
od zámeru realizovať rozšírenie MTS siete v Prievidzi práve z dôvodu vysokej odplaty, ktorú
za zriadenie vecného bremena mesto Prievidza ţiada.
Z tohto dôvodu navrhla právna kancelária zrušiť uznesenie MsZ č. 134/12 zo dňa 29.5.2012.
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Súčasťou materiálu „Vyhodnotenie uznesení MsZ“ bola písomná informácia hlavnej
kontrolórky mesta o rozpracovaných kontrolách.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 53/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 3)
Správu SAD Prievidza, a. s., o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD
Prievidza za obdobie január – december 2012 predloţil Ing. Michal Danko, generálny riaditeľ
SAD Prievidza, a. s.
Výška doplatku mesta Prievidza za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2012 pre
dopravcu SAD Prievidza, a. s., je v čiastke 49 640,63 €.
Pokles cestujúcich v MHD je celoslovenským trendom. V roku 2012 sa prepravilo MHD
3 796 367 osôb, čo oproti roku 2011 predstavuje pokles o 367 727.
Najstratovejšia linka je linka č. 8, strata dosiahla výšku viac ako - 40 tis. €, druhú najväčšiu
stratu dosiahla linka č. 40 a to vo výške - 15 tis. €.
Najväčšie zisky vykázali linky č. 50 a č. 51, kde bolo aj najviac prepravených osôb.
MsZ uznesením č. 54/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Správu SAD
Prievidza, a. s., o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie január
– december 2012.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 4)
Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
predloţil Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP.
K 31. 12. 2012 je stav príslušníkov MsP 44. MsP pripravila projekt modernizácie
kamerového systému. V súčasnosti je na území mesta 23 kamier. Náčelník MsP uviedol, ţe
v minulom roku boli pre potreby MsP zakúpené dve nové sluţobné vozidlá. Na pohonných
hmotách ušetrila MsP mesačne pribliţne 400 €. Taktieţ došlo k vyradeniu zastaralých
sluţobných zbraní a k zakúpeniu nových. V súčasnej dobe kaţdý príslušník MsP má
priradenú svoju sluţobnú zbraň. Mgr. Ľubomír Pomajbo hovoril o príprave 10-teho ročníka
Dňa Mestskej polície Prievidza.
MsZ uznesením č. 55/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti Mestskej
polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 5)
Správu o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu a iných
podnetov za rok 2012 predloţil Ing. Anton Pišta, referent pre správne delikty, priestupky,
sťaţnosti a petície.
V roku 2012 bolo mestu Prievidza doručených na prešetrenie 32 podaní. Oproti roku 2011
ide o pokles podaní o 57,9 %. Je to predovšetkým z dôvodu, ţe v roku 2011 boli v meste
povodne, a s tým súviselo mnoţstvo podaní. V roku 2012 bolo podaných 11 petícií. Helena
Dadíková uviedla, ţe na rokovaní MsR bola vznesená poţiadavka, aby poslanci a najmä
predseda príslušného výboru bol informovaný o petíciách, závaţných sťaţnostiach, ktoré sa
dotýkajú daného volebného obvodu.
MsZ uznesením č. 56/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Správu
o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu a iných podnetov za rok
2012.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
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K bodu 6)
Návrh Doplnku č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov predloţil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
Dôvodom pripravenej zmeny bolo zosúladenie VZN so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zmena je rozsiahleho charakteru. Dochádza
k zmene výšky ročného úroku, ktorá je o 5 percentuálnych bodov vyššia, ako je základná
úroková sadzba ECB. Došlo k zníţeniu z 8 na 5 percentuálnych bodov.
Komisie MsZ k predloţenému návrhu pripomienky nemali.
MsZ uznesením č. 57/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 7 k VZN mesta
Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Hlasovanie: 23 poslancov za.

K bodu 7)
Návrh Doplnku č. 1 k IS – 69 Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám
predloţil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. Smernica nadväzuje na schválený
Doplnok č. 7 k VZN č. 20/1994. Komisie MsZ k predloţenému návrhu pripomienky nemali.
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, ţe právna kancelária navrhuje ponechať prílohu č. 1 v platnosti.
MsZ uznesením č. 58/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 1 k IS – 69
Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku mesta
Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám s pripomienkami: text v článku III. sa
vypúšťa a nahrádza textom: „V bode 3. 3. 1 sa na koniec prvej vety dopĺňa text príloha č. 1“
Hlasovanie: 23 poslancov za, 1 sa zdrţal.
K bodu 8)
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2012 predloţil Ján Dobrovodský,
konateľ spol. SMMP, s. r. o.
V druhom polroku 2012 bolo pridelených 25 bytov, z toho: 24 na Ciglianskej ceste a 1 byt na
Kútovskej ulici.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 58/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
K bodu 9)
Majetkoprávne veci predloţila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
K ţiadosti Ivana Bolchu a manţ., trvale bytom Prievidza, Pod horou č. 1276/6A, o kúpu časti
pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 5593/1, zastavané plochy a nádvoria, v
rozsahu výmery 172 m2, na účel rozšírenia záhrady, prijalo MsZ uzn. č. 60/13, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici. MsZ schválilo zámer predať nehnuteľnosť spôsobom ako dôvod hodný
osobitného zreteľa za cenu 20,00 €/m2.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K ţiadosti Jána Filipa, bytom Prievidza, Lúčna ul. 47/7, o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza,
parcela č. 7127/34, orná pôda, s výmerou 455 m2, v celosti, na účel rozšírenia pozemkov vo
vlastníctve ţiadateľa, prijalo MsZ uzn. č. 61/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Predmetným
uznesením MsZ schválilo zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,
pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda s výmerou 455 m² v celosti, formou obchodnej
verejnej súťaţe s podmienkami: účel vyuţitia: moţnosť budúcej výstavby, kúpna cena:
minimálne vo výške 10,00 €/m², termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej
zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
doručené návrhy.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
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K ţiadosti spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Prievidza, zastupujúcej spoločnosť TERASTOZA,
s.r.o., Praha, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka
pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 2201/1 a parc.č. 2201/2 strpieť na časti týchto pozemkov
uloţenie inţinierskych sietí – elektrickej NN prípojky v prospech vlastníka pozemku v k.ú.
Prievidza parc.č. 2191/1 a parc.č. 2191/2 a budovy súp.č. 531 na parc.č. 2191/1, prijalo MsZ
uzn. č. 62/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 20 poslancov za, 3 sa zdrţali.
K ţiadosti Miriam Čavojskej, Poruba č. 102, o kúpu časti pozemku k.ú. Prievidza parc.č. 2/1
s výmerou 8 m2 pod kaţdý z dvoch vstupov do prízemných priestorov bytového domu
súp. č. 20140 na parc.č. 5 vo vlastníctve ţiadateľky z dôvodu prestavby detskej polikliniky na
šesť bytových jednotiek ako aj časť pozemku parc.č. 2/1 s výmerou 20 m2 pod rampu pre
imobilných pacientov pred ambulanciou bytového domu súp. č. 20140 na parc.č. 5 vo
vlastníctve ţiadateľky, prijalo MsZ uzn. č. 63/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ schválilo
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa
za cenu 75,00 €/m2.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K ţiadosti Miriam Čavojskej, Poruba č. 102, o prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku v k.ú.
Prievidza parc.č. 2/1 s výmerou 177 m2 z dôvodu vybudovania spevnenej plochy a chodníka
v súvislosti s prestavbou detskej polikliniky na bytové jednotky v bytovom dome súp. č.
20140 na parc.č. 5 vo vlastníctve ţiadateľky, a to za cenu 1,00 €/rok s tým, ţe chodník bude
po dokončení odovzdaný bezplatne do vlastníctva mesta Prievidza, prijalo MsZ uzn.
č. 64/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
MsZ schválilo zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu časť nehnuteľnosti za cenu 1,00
€/rok spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa a s tým, ţe chodník bude po
dokončení odovzdaný bezplatne do vlastníctva mesta Prievidza a s podmienkou prejazdu len
od Ulice F. Madvu.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
K ţiadosti
Jána Špeťka a Moniky Špeťkovej, Ul. Vl. Clementisa 233/29, Prievidza,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú.
Prievidza parc.č. 7056/6 strpieť na časti tohto pozemku uloţenie inţinierskych sietí –
elektrickej, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky v prospech vlastníka pozemku v k.ú.
Prievidza parc.č. 7056/123, prijalo MsZ uzn. č. 65/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 23 poslancov za, 2 sa zdrţali.
K ţiadosti Jaroslava Néča, Mojmírova ul. č. 199/1, Prievidza, o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5289/1 strpieť
na časti tohto pozemku uloţenie inţinierskych sietí – elektrickej prípojky v prospech vlastníka
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5400/119, prijalo MsZ uzn. č. 66/13, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdrţal.
PaedDr. Eleonóra Porubcová konštatovala, ţe podmienka písomného záväzku, ţe po dobu
60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí, bude
investor zabezpečovať odstraňovanie závad a taktieţ výška pokuty - sa jej vidí veľmi prísna.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, ţe mesto nemôţe zo svojich prostriedkov riešiť
opravy po rozkopávkach jednotlivých investorov.
K ţiadosti Ing. Valentína Lukačku a manţ., trvale bytom Prievidza, Ul. J. Záborského č.
4/29, o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 2902/4, záhrada s výmerou 249 m2,
v celosti a časti parcely č. 2903/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery pribliţne
100 m2, na účel uţívania pozemkov, ako trávnatej plochy. Predmetné pozemky majú
ţiadatelia oplotené; prijalo MsZ uzn. č. 67/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
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MsZ schválilo zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti za cenu 20,00 €/m2 spôsobom
ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
Ľubica Burešová podala informáciu, ţe na základe uznesenia MsZ č. 33/13 zo dňa
29.1.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 31.1.2013 zverejnený zámer mesta
Prievidza previesť Darine Petrášovej, trvalý pobyt Prievidza, Školská ulica 15,nehnuteľnosti pozemky v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 547/6 diel 1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 98 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 16/2013 z parcely č. 547/1, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2967 m² a parcela č. 551/3 diel 2, záhrada s výmerou 15 m², na
ktoré list vlastníctva nie je zaloţený (sú vytvorené z parcely EKN č. 165, ostatné plochy
s výmerou 3124 m², ktorá je na LV č. 1599 vo vlastníctve mesta), na účel rozšírenia záhrady
pri rodinnom dome na pozemkoch bezprostredne priľahlých k susednej nehnuteľnosti vo
vlastníctve ţiadateľa, za cenu 10,00 €/m² spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
MsZ uznesením č. 68/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schvaľuje prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela č. 547/6 diel 1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 98 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 16/2013 z parcely č. 547/1, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2967 m² a parcela č. 551/3 diel 2, záhrady s výmerou 15 m², na
ktoré list vlastníctva nie je zaloţený (sú vytvorené z parcely EKN č. 165, ostatné plochy
s výmerou 3124 m², ktorá je na LV č. 1599 vo vlastníctve mesta), pre Darinu Petrášovú,
trvalý pobyt Prievidza, Školská ulica 15, na účel rozšírenia záhrady pri rodinnom dome na
pozemkoch bezprostredne priľahlých k susednej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa, za
cenu 10,00 €/m², podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, ţe
ţiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku vo vlastníctve ţiadateľa, ktorý sa o
ne riadne stará, čím zabezpečuje namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné sluţby –
správu a údrţbu verejnej zelene.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K návrhu na majetkovoprávne vyporiadanie časti pozemku v k.ú. Prievidza, CKN parc.č.
6652/114 vo vlastníctve Eleonóry Gregorovej, trvale bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 38/6
v podiele 1/3 s výmerou 375 m2 v lokalite Necpaly za účelom výstavby budúcej cesty
a parkoviska na Gazdovskej ulici, prijalo MsZ uzn. č. 69/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
MsZ schválilo majetkovoprávne vyporiadanie časti pozemku v k.ú. Prievidza, CKN parc.č.
6652/114 vo vlastníctve Eleonóry Gregorovej, trvale bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 38/6
v podiele 1/3 s výmerou 375 m2 v lokalite Necpaly, za účelom výstavby budúcej cesty
a parkoviska na Gazdovskej ulici formou kúpy, za cenu 11,60 €/m2.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Ľubica Burešová informovala o ponuke na predaj pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve
Ing. Jozefa Cibuľku, trvale bytom Handlová, Ul. Ruţová č. 10, zapísaných na LV č. 1565
parc.č. 664 v podiele 5/12 – s výmerou 181,25 m2, za cenu 2,00 €/m2, v lokalite Dlhá ulica,
LV č. 8326 – parc.č. 2529 v celosti s výmerou 1 899 m2, za cenu 3,00 €/m2, v lokalite
sídlisko Píly II. MsZ sa vyjadrilo len k pozemku v lokalite Píly, nakoľko MsR odporučila
získať pozemok v lokalite Dlhá ulica v celosti.
Zároveň Ľubica Burešová informovala
o existencii pozemkov, ku ktorým je v katastri nehnuteľností zapísané duplicitné vlastníctvo
v prospech mesta Prievidza a Ing. Jozefa Cibuľku.
MsZ uzn. č. 70/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo kúpu pozemku v k.ú. Prievidza vo
vlastníctve Ing. Jozefa Cibuľku, trvale bytom Handlová, Ul. Ruţová č. 10, zapísaného na LV
č. 8326 parc.č. 2529 v celosti s výmerou 1 899 m2, za cenu 2,00 €/m2, na účel
majetkoprávneho vyporiadania pozemkov.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
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K bodu 10)
„Diskusia pre obyvateľov“
V rámci diskusie pre obyvateľov vystúpila členka Mladých sociálnych demokratov,
ktorá vyjadrila námietky k spôsobu vyhlásenia petície za zaradenie výstavby piatich úsekov
R2. Primátorka mesta konštatovala, ţe vyhlásenie petície je úplne v poriadku.
MUDr. Jaroslav Cigaňák uviedol, ţe problém je v tom, ţe región hornej Nitry nemá aspoň
5-tich poslancov v NR SR. Vyzval mladých ľudí, aby vyvíjali aktivity smerujúce k zmene
volebného zákona smerujúce k zmene zloţenia poslancov.
Mgr. Ľubomír Vida predstavil dvoch študentov Obchodnej akadémie v Prievidzi –
Adama Švorca a Tomáša Peniašku. Uviedol, ţe títo študenti pripravili veľmi dobrý
podnikateľský plán a poţiadal ich o prezentáciu.
Jednalo sa o zapoţičiavanie bicyklov verejnosti formou automatu. Podobné aktivity sa uţ
niekoľko rokov realizujú v zahraničí. Cieľovou skupinou sú predovšetkým študenti a turisti.
Projekt bol smerovaný na mesto Bratislava, avšak je realizovateľný aj v meste Prievidza.
Primátorka poďakovala študentom za prezentáciu a zaţelala im veľa úspechov.
Primátorka mesta dala slovo Zdenkovi Beljanskemu. Zdeno Beljansky vystúpil
v súvislosti so ţiadosťou poslanca Ing. Martina Bugára o kúpu pozemku v lokalite Zapotôčky.
Konštatoval, ţe poslal na úrad v súvislosti v tejto veci mail a ţiada o odpoveď do 30 dní.
Primátorka mesta uviedla, ţe mesto postupuje pri vybavovaní všetkých ţiadostí v zmysle
platnej legislatívy.
V súvislosti s vystúpení pána Beljanskeho sa do diskusie zapojila p. Petrášová, ktorá
ozrejmila situáciu z minulosti, keď získala od mesta pozemok do svojho vlastníctva.
Konštatovala, ţe o pozemok, o kúpu ktorého ţiada Ing. Martin Bugár, má záujem aj ona,
nakoľko na tomto pozemku by chcela budovať parkovacie plochy. K téme sa vyjadril aj
poslanec Ing. Martin Bugár a konštatoval, ţe Ing. arch. Milan Chmura sa vyjadril, ţe pani
Petrášová môţe vybudovať parkovacie plochy zo zadnej strany svojho pozemku. K tejto veci
musí dať stanovisko dopravný inšpektorát.
Primátorka mesta uviedla, ţe v záujme mesta je túto vec doriešiť. MsR navrhla spôsob
odpredaja formou obchodnej verejnej súťaţe.
K bodu 9)
Ing. Martin Bugár, poslanec MsZ, v zmysle čl. 6 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
vyjadril svoj osobný záujem na kúpe pozemku v k. ú. Prievidza (v zmysle podanej ţiadosti).
K ţiadosti Ing. Martina Bugára, bytom Prievidza, Ul. J. Červeňa č. 32 a Miloša Drienika,
Stamford CT, Crab apple place 8, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č.
4996/1, ostatné plochy vo výmere pribliţne 130 m2, kaţdý v podiele ½, na účel vybudovania
prístavby s dvomi bytovými jednotkami (zostanú vo vlastníctve ţiadateľov) k objektu
v spoluvlastníctve jedného zo ţiadateľov, prijalo MsZ uzn. č. 71/13, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici. Predmetným uznesením MsZ schválilo zámer mesta Prievidza predať pozemok
v k. ú. Prievidza, parcela č. 4996/6, ostatné plochy s výmerou 103 m2, odčlenený z parcely
č. 4996/1 Geometrickým plánom č. 17/2008, formou obchodnej verejnej súťaţe
s podmienkami: účel vyuţitia: vybudovanie prístavby s dvomi bytovými jednotkami, kúpna
cena: minimálne vo výške 40,00 €/m²,. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania
kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky doručené návrhy.
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdrţal.
Sever

K návrhu na majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov v k.ú. Prievidza v lokalite
na účel rozšírenia cintorína na Mariánskej ulici sektor „K“ podľa skutočného
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zamerania Geometrickým plánom č. 205/2012 zo dňa 28.6. 2012, vyhotoveným firmou
Geosluţba, s.r.o., Ul. M. Mišíka 19A, Prievidza, prijalo MsZ uzn. č. 72/13, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Predmetným uznesením MsZ schválilo majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov v k.ú.
Prievidza v zmysle návrhu za cenu 5,00 €/m2.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
Ľubica Burešová predloţila informáciu o zverejnenom zámere mesta Prievidza prenechať
svoj majetok, časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, parc. č. 2088 (Nám. slobody, pred OD
Prior) do nájmu spol. REZERVE, s. r. o.
Július Urík konštatoval, ţe predajný stánok nie je vhodne umiestnený, je otočený naprieč
ostatným stánkom. Michal Dobiaš tieţ vyjadril svoj nesúhlas s umiestnením predmetného
stánku. Primátorka mesta uviedla, ţe mesto začalo postupne riešiť všetky predajné stánky
v rámci aktuálnej koncepcie nakladania s predajnými stánkami v centre mesta. Bc. Miroslav
Procháska, konateľ spol. UNIPA, s. r. o., dodal, ţe aj v súvislosti s pripravovanou obnovou
zelene na námestí nie je umiestnenie predmetného stánku vhodné. Primátorka mesta
stiahla prerokovanie nájmu z rokovania MsZ s tým, ţe mesto ponúkne spoločnosti iné
umiestnenie.
K návrhu na vypovedanie Nájomnej zmluvy č. 4/1181/01/2008, ktorej predmetom je
pozemok vo vlastníctve mesta Prievidza, v k.ú. Prievidza, parc. č. 789 (na Ul. S. Chalupku)
vo výmere 12m², a ktorá bola uzatvorená v zmysle Komisionárskej zmluvy medzi
spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o. ako prenajímateľom a COBKO, s.r.o., so sídlom
v Bratislave, Olbrachtova 1052/7, IČO: 36 346 136, prijalo MsZ uzn. č. 73/13, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici. MsZ schválilo ukončenie nájomného vzťahu zaloţeného Nájomnou
zmluvou č. 4/1181/01/2008 výpoveďou, pričom nájomný vzťah sa ukončí ku dňu, kedy
TEZAS, spol. s r.o., uzavrie novú nájomnú zmluvu na predmetnú časť pozemku s budúcim
nájomcom.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Ľubica Burešová predloţila informáciu, ţe v zmysle uznesenia MsR v Prievidzi č. 49/13 zo
dňa 23.01.2013 bol dňa 31.01.2013 na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer
mesta Prievidza prenechať svoj majetok, časť pozemku v k.ú Prievidza, na parc. č. 4860/1
vo výmere 110 m² do nájmu spol. VIP invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov č.
191/17. MsZ uznesením č. 74/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť VIP
invest, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov 191/17, IČO: 44 209 959 nájom majetku
mesta: - časť pozemku v k.ú Prievidza, na parcele č. 4860/1 vo výmere 110 m², - spôsobom
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, ţe v zmysle
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, medzi základné
úlohy obce pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie výstavby a údrţby verejných
priestranstiev, nakoľko VIP invest, s.r.o., vybuduje spevnené plochy - odstavné parkovacie
plochy na vlastné náklady, po dobudovaní ich prevedie do vlastníctva mesta Prievidza,
pričom budú slúţiť verejnosti,- za podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok
a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Ľubica Burešová podala informáciu, ţe na základe uznesenia MsR č. 50/13 zo dňa
23.1.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 1.2.2013 zverejnený zámer mesta
Prievidza prenajať spol. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom v Prievidzi, Ulica
G. Švéniho 3H, časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v hospodárskej budove
v areáli bývalej MŠ Závodníka v rozsahu výmery 24,66 m², na účel prevádzkovania plynovej
kotolne, ktorá slúţi na výrobu tepla a teplej úţitkovej vody, a to za podmienok nájomného
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vo výške 6,64 €/m²/rok, uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so šesťmesačnou výpovednou
lehotou, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa. MsZ uznesením č. 75/13, ktoré
tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľnosti v zmysle zverejneného zámeru.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Právna kancelária pripravila informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom
Prievidza dňa 18.12.2012 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.
351/12 zo dňa 28.11.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – stavby, súpisné č. 524 vo vlastníctve mesta Prievidza,
zapísanej na LV 1, postavenej na pozemku parcela č. 2159/4, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 44 m², vo vlastníctve spotrebného druţstva COOP Jednota Prievidza, na účel
vyuţitia stavby ako polyfunkčný objekt.
V stanovenom termíne, t. j. do 14.02.2013 do
12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná. MsZ uzn. č.
76/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosťstavbu, súpisné č. 524, vo vlastníctve mesta Prievidza, zapísanú na LV 1, postavenú na
pozemku, parcela č. 2159/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m², vo vlastníctve
spotrebného druţstva COOP Jednota Prievidza, formou opätovnej obchodnej verejnej
súťaţe s podmienkami: účel vyuţitia: ako polyfunkčný objekt, kúpna cena: minimálne vo
výške 12 000,00 €, termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
MsZ uznesením 77/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaţe vyhlásenej mestom Prievidza dňa 18.12.2012 o
najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľností do nájmu,
a to nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza parc.č. 8122/3 orná pôda s výmerou 1536
m2, parc.č. 8122/4 orná pôda s výmerou 912 m2, parc.č. 8122/5 orná pôda s výmerou 766
m2, parc.č. 8122/6 orná pôda s výmerou 468 m2, parc.č. 8122/7 orná pôda s výmerou 276
m2, parc.č. 8122/8 orná pôda s výmerou 240 m2, parc.č. 8122/17 orná pôda s výmerou 478
m2, parc.č. 8122/18 orná pôda s výmerou 1457 m2, parc.č. 8122/19 orná pôda s výmerou
1024 m2, parc.č. 8122/20 orná pôda s výmerou 1024 m2, parc.č. 8124/47 orná pôda
s výmerou 282 m2 a parc.č. 8129/3 orná pôda s výmerou 1247 m2, spolu s výmerou 9710 m2,
ktoré sa nachádzajú v lokalite Ukrniská a to na základe uznesenia MsR č. 88/13 zo dňa
19.2.2013, podľa ktorého súťaţ bola úspešná a najvhodnejší návrh predloţila spoločnosť MS
SERVICE, s.r.o., Záhrady 324/63, Sebedraţie, IČO 44772556
s podmienkami:
a) vyuţitia nehnuteľností - pozemkov - na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie
poľnohospodárskych plodín,
b) výška nájomného 2,16 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa bonitovanej
pôdnoekologickej jednotky,
c) neurčitý čas trvania nájmu,
d) povinnosť na vlastné náklady vytýčiť hranice pozemkov v teréne.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
Ľubica Burešová podala informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej
mestom Prievidza dňa 18.12.2012 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 391/12 zo dňa 11.12.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na
prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané na liste vlastníctva č.
1, a to: pozemok parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 450 m2,
pozemok parcela č. 1073, ostatné plochy vo výmere 1 083 m2, budova, súpisné číslo
20036, na pozemku parcela č. 1072, popis stavby – zariadenie núdzového bývania (na LV
č. 1 ako dom techniky). V stanovenom termíne, t. j. do 14.02.2013 do 12,00 h neboli mestu
doručené ţiadne súťaţné návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná.
MsZ uzn. č. 78/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uplatnenie postupu pri vyhlásení
obchodnej verejnej súťaţe v zmysle IS č. 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta
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Prievidza s výnimkou stanovenia minimálnej výšky kúpnej ceny t. j. vo výške minimálne 50
% z hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom, zámer mesta Prievidza predať
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, a to budovy zariadenia núdzového
bývania, súpisné č. 20036, na pozemku parcela č. 1072 (na LV č. 1 ako dom techniky)
a pozemkov, parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 450 m2 a parcela
č. 1073, ostatné plochy s výmerou 1 083 m2, formou ďalšej obchodnej verejnej súťaţe
s podmienkami: účel vyuţitia: zmiešané
územie s prevaţne mestskou štruktúrou postupná funkčná prestavba IBV na polyfunkčné územie s prevahou vybavenosti, sluţieb,
obchodu a administratívy, vrátane funkcie bývania; kúpna cena:
minimálne vo výške
79 570,00 € (t. j. 50% z ceny podľa znaleckého posudku) s moţnosťou úhrady kúpnej ceny
formou splátok v zmysle Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, termín
úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy, v prípade úhrady kúpnej
ceny formou splátok v zmysle Pravidiel pre predaj nehnuteľností majetku mesta Prievidza
minimálne 50 % kúpnej ceny do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy, pričom zvyšná časť
kúpnej ceny zvýšená o základnú úrokovú sadzbu ECB a o 5 percentuálnych bodov bude
uhradená do dvoch rokov od nasledujúceho mesiaca po úhrade 1. splátky (t. j. 50 % z
kúpnej ceny). Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
doručené návrhy.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
Ľubica Burešová podala informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom
Prievidza dňa 18.12.2012 na základe uznesenia MsZ č. 392/12 zo dňa 11.12.2012 o
najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza –
budovy súpisné č. 20488 (bývalý pavilón detských jaslí v areáli MŠ) s podlahovou plochou
202 m², nachádzajúcej sa na Ulici Š. Závodníka v Prievidzi. V stanovenom termíne, t. j. do
14.2.2013 do 12,00 h bol doručený jeden súťaţný návrh, ktorý spĺňal podmienky obchodnej
verejnej súťaţe, t. j. súťaţ bola úspešná. Mestská rada v Prievidzi uznesením č. 90/13 zo
dňa 19.2.2013 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa
18.12.2012 na základe uznesenia MsZ č. 392/12 zo dňa 11.12.2012 ako úspešnú, vhodný
návrh predloţila spol. g-hopper, s.r.o., Lúčna ulica 161/28, Prievidza, súťaţný návrh bol
vyhodnotený ako vhodný s podmienkami: a) účel vyuţitia nehnuteľnosti – vzorková
predajňa a sklad bytového a dámskeho textilu, prezentačná miestnosť spoločnosti, b)
nájomné – vo výške 205,00 €/mesiac, c) doba nájmu – neurčitá s trojmesačnou výpovednou
lehotou. K predmetnej informácii prijalo MsZ uzn. č. 79/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
K informácii o priamom nájme zverejnenom dňa 7.1.2013 na základe uznesenia MsR
č. 478/12 zo dňa 22.11.2012 o najvhodnejšiu cenovú ponuku na uzavretie nájomnej zmluvy
na nájom nehnuteľnosti – časti pozemku, parcela č. 5066/1, ostatné plochy v rozsahu
výmery 20 m², nachádzajúcej sa na Ulici I. Bukovčana na účel umiestnenia novinového
stánku prijalo MsZ uzn. č. 80/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. V stanovenom termíne, t.j.
do 14.2.2013 nebola doručená ţiadna cenová ponuka, t.j. priamy nájom bol neúspešný.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
Uznesením č. 80/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu, ţe na
základe uznesenia MsZ č. 10/13 zo dňa 29.1.2013 a situácie vypracovanej spol.
CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza, budú predmetom nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi
mestom Prievidza a spol. TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka, nehnuteľnosti – časti pozemkov:
parcela č. 6652/1, zastavané plochy a nádvoria (s celkovou výmerou 68 373 m²) v rozsahu
výmery 2722,12 m2, parcela č. 6652/35, zastavané plochy a nádvoria (s celkovou výmerou
670 m²) v rozsahu výmery 665,08 m2, parcela č. 6652/33, zastavané plochy a nádvoria (s
celkovou výmerou 7926 m²) v rozsahu výmery 208,224 m2 a pozemky v celosti parcela č.
6652/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 686 m2, parcela č. 6652/55, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 76 m2, parcela č. 6652/56, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 96 m2, parcela č. 6652/57, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 58 m2, parcela
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č. 6652/34, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 120 m2, parcela č. 6652/58, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 27 m2, parcela č. 6652/59, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 146 m2, t.j. pozemky s celkovou výmerou 4 804,424 m².
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 11)
„Rôzne“
Katarína Vráblová, predsedníčka Správnej rady Harmónia, n. o., predloţila návrh na
zmenu v členstve Správnej rady Harmónie, n. o.
Dôvodom predloţeného návrhu je vzdanie sa PhDr. Jána Laufa členstva a dlhodobá neúčasť
členky PhDr. Tatiany Poliakovej, PhD.
Následne Katarína Vráblová informovala o návrhu na menovanie nových členov - Mgr.
Emílie Čavojskej a Mgr. Alojza Vlčka. Obaja sú zamestnancami mesta a majú prax
v sociálnej oblasti.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 82/13, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
Helena Dadíková, poslankyňa MsZ, informovala o príprave akcie mesta „Jarné
upratovanie“, ktoré sa uskutoční 23. 3. 2013 v čase od 8.00 h do 12. 00 h. Odpad
z vyhrabávania a zametania bude odváţať spoločnosť TEZAS, s. r. o., Prievidza. Poţiadala
kolegov – poslancov, aby zabezpečili propagáciu akcie v rámci volebných obvodov.

K bodu 12)
„Interpelácie poslancov“
Mgr. Ruţena Dlábiková vyzdvihla hodnotenie mesta Prievidza v projekte Odkaz pre
starostu.
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť zverejnil hodnotenie samospráv
zapojených do projektu Odkazprestarostu.sk za rok 2012. Mesto Prievidza bolo hodnotené v
skupine tridsiatich samospráv, v ktorých funguje tento projekt. Na hodnotenie bola pouţitá
nová, komplexná metodológia, ktorá okrem úspešnosti riešenia podnetov hodnotí i úroveň
komunikácie samospráv na portáli Odkazprestarostu.sk.
Mesto Prievidza dosiahlo popredné miesta v hodnotení.
Práca prievidzskej
samosprávy sa umiestnila v kaţdom hodnotení medzi tromi najlepšími. Mgr. Ruţena
Dlábiková uviedla, ţe v kvalite komunikácie vedie mesto Prievidza a tento výsledok je
povzbudením pre všetkých poslancov.
Helena Dadíková upozornila na zákonnú povinnosť poslancov MsZ odovzdať do 31.
3. 2013 oznámenie majetkových pomerov.
K bodu 13)
„Záver“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým
prítomným poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh
mestského zastupiteľstva.
Uviedla, ţe najbliţšie rokovanie MsZ bude viesť JUDr. Ing.
Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, nakoľko v tom čase nebude prítomná
z dôvodu operácie. JUDr. Katarína Macháčková vyhlásila zasadnutie MsZ za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 26. 2. 2013
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Mgr. Pavel Takáč
overovateľ I.

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

.............................................
MUDr. Dušan Magdin
overovateľ II.

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, vedúca kanc. prednostu
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