
UZNESENIA MESTSKÉHO  
     ZASTUPITEĽSTVA                                                               

 

  
Zoznam uznesení 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 30.7.2013 

od 261 do 297 
 

261. Zloženie návrhovej komisie 
262. Program MsZ na deň 30. 7. 2013 
263. Dodatok č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení  príspevkov od zákonných zástupcov 

detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch 
detí, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ 

264. Zrušenie IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou 
265. Žiadosť spol. BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, s. r. o.,  o kúpu časti pozemku 
266. Žiadosť Jozefa Mokrého a manž. o kúpu časti pozemku a zmena uzn. MsZ č. 199/13 
267. Žiadosť Jozefa Mokrého a manž. o kúpu časti pozemku (za Antona Tomana) a zmena uzn. 

MsZ č. 200/13 
268. Žiadosť Tomáša Dudku o kúpu časti pozemku 
269. Žiadosť GENERALINVEST, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
270. Žiadosť spol. UNIPA, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
271. Žiadosť  Anny Petrášovej o predĺženie lehoty výstavby a predĺženie lehoty právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia 
272. Žiadosť Ing. Jozefa Šipeka a Anny Šipekovej o kúpu časti pozemku 
273. Informácia o vyhodnotení OVS na prevod bytového domu na Ul. M. Falešníka 
274. Žiadosť spol. Z-PLUS, s.r.o., o zrušenie predkupného práva  
275. Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľky Heleny Kodajovej 
276. Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľov Ing. Jána  Mešinu a Heleny Mešinovej 
277.  Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľky Ing. Renáty Polákovej 
278.  Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľov Jána Varinského a Zite Varinskej 
279.  Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľov Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej 
280. Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľov Vladimíra Žambokyho a Rozálie Žambokyovej 
281.  Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľov Ing. Štefana Štefkoviča a MUDr. Heleny 

Štefkovičovej 
282.  Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľky PhDr. Evy Chylovej 
283. Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľov Márie, Tibora a Stanislava  Kovalíkovým 
284. Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľom Emílie Kiabovej a Ing. Branislava Kiabu 
285.  Prevod nehnuteľnosti  do vlastníctva užívateľom Miroslava Zajaca a Jaroslavy Zajacovej 
286. Žiadosť Ing. Edmunda Glevitzkého, v zast. ďalších vlastníkov pozemkov, o zmenu uzn. MsZ 
287. Žiadosť Jany Šmídovej Podlužanskej o kúpu pozemku 
288. Žiadosť spol. UNIPA, s. r. o., o nájom nehnuteľností - spevnených parkovacích plôch 
289. Žiadosť neziskovej organizácie Harmónia, n. o., o nájom časti pozemku 
290. Žiadosť spol. REZERVE, s.r.o., o nájom časti  pozemku 
291. Žiadosť Andrey Košíkovej o nájom časti pozemku 
292. Žiadosť Jany Hubovej o nájom časti pozemku 
293. Žiadosť Františka Bořutíka o nájom časti pozemku 
294. Poslanecký návrh Ing. Petry Kobetičovej  k presunutiu bodu programu „Návrh na založenie 

obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s.“ na rokovanie MsZ v mesiaci 
august 2013 

295. Založenie  obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s.  
296. Zníženie počtu členov v majetkovej a finančnej komisii a komisii mládeže a voľnočasových 

aktivít 
297. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku 

slúžiaceho na dodávku tepla do centrálneho zásobovania na území mesta Prievidza 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 30.7.2013 
od 261 do 297 

 
číslo:  261/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:   Ing. Martin Drozd –  predseda,  Ing. Zuzana Lukáčová 
–  členka, MUDr. Marián Jakubis, MPH – člen,    

II. schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Drozd –  predseda,  Ing. Zuzana Lukáčová –  členka, 
MUDr. Marián Jakubis, MPH – člen. 
 

číslo: 262/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 30. 7. 2013 a návrh primátorky 
mesta na zmenu programu rokovania, 

II. schvaľuje   
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 30. 7. 2013 s vypustením bodu č. 4 
„Návrh na ukončenie zmluvy o nájme hnuteľného majetku a obstarávaní činností   spojených 
s prevádzkou športovej haly uzatvorenej so spoločnosťou CITY ARENA, s. r. o.“ 
a s doplnením bodu Rôzne o bod č. 3 „Informácia spol. VNG Slovakia, s. r. o., o zámere 
predať akcie spoločnosti PTH, a.s.“ 
 

číslo: 263/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh Dodatku č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, 
v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ, 

II. schvaľuje 
Dodatok č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch 
detí,  v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ s pripomienkami: 
- v bode 2. 1.  pod písmenom A sa pôvodný text „1. predmet“  nahrádza textom „hlavný 

predmet“, pôvodný text pod písmenom B „2. predmet“ sa nahrádza textom „2. a ďalší 
predmet“; 

- v bode 2. 1. písmene e) sa mesačný príspevok v 2. a ďalšom predmete znižuje zo sumy 
7,00 € na sumu 6,00 €, 

- v bode 5. sa vypúšťa veta „Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí na ďalší predmet podlieha 
zároveň posúdeniu talentových predpokladov žiaka“. 
 

číslo: 264/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh na zrušenie Internej smernice č. 63, IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri 
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 

II. ruší  
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Internú smernicu č. 63, IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 
s nízkou hodnotou. 

 
číslo: 265/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spol. BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta č. 20, 
o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1313, zastavané plochy a nádvoria 
v rozsahu výmery 150 m², na účel  jeho údržby, kosenia a výsadby okrasných drevín, 

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

  
číslo: 266/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jozefa Mokrého a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  777/8 
o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, 
parc. č. 8119/27, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 542/24, zastavané plochy a nádvoria, 
spolu v rozsahu výmery 20 m²,  na účel postavenia garáže, 
b) návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 199/13 zo dňa 28.05.2013 v znení uznesenia č. 218/13 
zo dňa 25.06.2013 z dôvodu vypracovania geometrického plánu, 

II.  schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 199/13 zo dňa 28.05.2013 v znení uznesenia MsZ č. 218/13 zo dňa 
25.06.2013 takto: 
v časti II. bod a) sa vypúšťa text „zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – časť 
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela č. 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, 8119/27, 
zastavané plochy a nádvoria a 542/24, zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 370/20, 
zastavané plochy a nádvoria, spolu v rozsahu výmery 20 m², podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom, pre  Jozefa Mokrého a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. 
Baniča  777/8, za cenu  29,27 €/m² “ a nahrádza sa textom; 
„zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/36, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 
z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m², 
odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 542/24, na účel postavenia garáže, 
pre  Jozefa Mokrého a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  777/8, za cenu  
29,27 €/m²“. 
 

číslo: 267/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jozefa Mokrého a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  777/8, 
o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, 
parc. č. 8119/24, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 542/24, zastavané plochy a nádvoria, 
spolu v rozsahu výmery 20 m² na účel postavenia garáže (za Antona Tomana a manž.), 
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b) návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 200/13 zo dňa 28.05.2013 v znení uznesenia č. 218/13 
zo dňa 25.06.2013 z dôvodu vypracovania geometrického plánu; 

II.  schvaľuje 
zmenu uznesenia MsZ č. 200/13 zo dňa 28.05.2013 v znení uznesenia č. 218/13 zo dňa 
25.06.2013 takto: 
v časti II. bod a) sa vypúšťa text „zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – časť 
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela č. 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, 8119/24, 
zastavané plochy a nádvoria a 542/24, zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 370/20, 
zastavané plochy a nádvoria, spolu v rozsahu výmery 20 m², podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom pre  Jozefa Mokrého a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. 
Baniča  777/8, za cenu  29,27 €/m²“ a  
nahrádza sa textom:  
„zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/35, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 
z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m², 
odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 542/24, na účel postavenia garáže, 
pre  Jozefa Mokrého a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  777/8, za cenu  
29,27 €/m².“ 
  

číslo: 268/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Tomáša Dudku, trvalý pobyt Pravenec 461, o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, 
parcela č. 370/20, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 542/24, zastavané plochy a 
nádvoria, spolu v rozsahu výmery 20 m², na účel postavenia garáže (za Róberta Berecza), 

II.  schvaľuje 
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 

8119/37, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m², odčlenená Geometrickým plánom 
č. 207/2013 z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/31, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 19 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 542/24, na 
účel postavenia garáže,  pre Tomáša Dudku, trvalý pobyt Pravenec 461, za cenu  29,27 
€/m², 

b) spôsob predaja nehnuteľností – pozemkov uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, odôvodnený tým, že mesto sa zaviazalo vlastníkom nehnuteľností 
dotknutých budúcou výstavbou komunikácie I/64 poskytnúť náhradné pozemky za rovnakú 
jednotkovú cenu, akú dostali za výkup od Slovenskej správy ciest. 

 
číslo: 269/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

a) žiadosť spol. GENERALINVEST s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Moyzesa 1, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 90/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 670 m² na účel 
výstavby parkovacích plôch,  prípadne dobudovania existujúcej nízkopodlažnej stavby, 
b) informáciu, že dňa 28.06.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer  
previesť spol. GENERALINVEST, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Moyzesa 1, pozemok            
v k. ú. Prievidza, parcela č. 90/14, ostatné plochy s výmerou 670 m², odčlenený Geometrickým 
plánom č. 86/2013 z parcely č. 90/1, ostatné plochy s výmerou 22 057 m², 

II.         schvaľuje 
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prevod nehnuteľnosti - pozemku  v k. ú. Prievidza, parcela č. 90/14, ostatné plochy s výmerou 
670 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 86/2013 z parcely č. 90/1, ostatné plochy 
s výmerou 22 057 m², na účel výstavby spevnených plôch a dobudovania existujúcej nízko 
podlažnej budovy ako polyfunkčnej budovy v súlade s platným územným plánom, 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, že žiadaný pozemok je 
bezprostredne priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý okrem iného vybuduje 
parkovacie plochy, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom okolitých bytoviek, za cenu 40,00 €/m², pre 
spol. GENERALINVEST, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Moyzesa 1. 
 

číslo: 270/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 
mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 180/1 uloženie inžinierskych 
sietí – výtlačného potrubia na čerpanie úžitkovej vody z rieky Handlovka na Sadovej ulici 
v Prievidzi za účelom údržby verejnej zelene v prospech spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., 
Prievidza,    

II. schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. 
Prievidza parc.č. 180/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2031 m2 strpieť na časti tohto 
pozemku a časti miestnej komunikácie uloženie inžinierskych sietí – výtlačného potrubia na 
čerpanie úžitkovej vody z rieky Handlovka na Sadovej ulici v Prievidzi za účelom údržby 
verejnej zelene a strpieť vstup na tento pozemok a miestnu komunikáciu v ktoromkoľvek čase, 
za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a opráv týchto inžinierskych sietí v prospech 
spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., Prievidza v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom 
s tým, že vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, 
vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a  šírky  jej  ochranného  pásma po  
oboch  stranách,  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, 
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré 
sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €,  t.j. cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je 40,00 €/m2 a s podmienkou, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 
60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude 
priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne 
výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí 
pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania. 

 
číslo: 271/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Anny Petrášovej, trvalý pobyt Prievidza,  Ulica J. Matušku 761/6,  o predĺženie lehoty 
na začatie výstavby do 30.08.2018 a predĺženie lehoty na predloženie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia do 30.10.2023. Žiadateľka nadobudla nehnuteľnosti, ktorých sa 
žiadosť týka Kúpnou zmluvou a zmluvou o predkupnom práve č. 16/08 uzatvorenou dňa 
07.04.2008 v znení jej dodatkov a Zámennou zmluvou č. 01/10 uzatvorenou dňa 08.11.2010 
v znení jej dodatku, a to na účel výstavby domu služieb so zameraním na rýchločistiareň 
šatstva, vlasového štúdia, solária, predajne kozmetiky a vybudovania bytových jednotiek na 
ďalšom podlaží. Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve nadobudla účinnosť dňom 
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povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností dňa 02.06.2008. Žiadateľka 
mala povinnosť začať s výstavbou do troch rokov od účinnosti kúpnej zmluvy, do 02.06.2011 
a predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie do piatich rokov od účinnosti kúpnej zmluvy, 
do 02.06.2013; 

II.  schvaľuje  
a) uzatvorenie Dodatku č. 3 ku Kúpnej zmluve a zmluve o predkupnom práve č. 16/08 medzi 

mestom Prievidza a Annou Petrášovou, ktorým sa mení Článok X. Zmluvné pokuty takto: 
V Článku X. Zmluvné pokuty ods. 2 prvá veta znie: „Kupujúci sa zaväzuje začať s výstavbou 
do šiestich rokov od účinnosti tejto kúpnej zmluvy do 2.6.2014.“ 
V Článku X. Zmluvné pokuty ods. 3 prvá veta znie: „Kupujúci sa zaväzuje dokončiť výstavbu 
a predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie do deviatich rokov od účinnosti tejto kúpnej 
zmluvy do 2.6.2017.“ 

b) uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zámennej zmluve č. 01/10 medzi mestom Prievidza a Annou 
Petrášovou, ktorým sa mení Článok VI. Zmluvné pokuty takto: 
V Článku VI. Zmluvné pokuty ods. 2 prvá veta znie: „Kupujúci sa zaväzuje začať s výstavbou 
do šiestich rokov od účinnosti Kúpnej zmluvy č. 16/08 do 2.6.2014.“ 
V Článku VI. Zmluvné pokuty ods. 3 prvá veta znie: „Kupujúci sa zaväzuje dokončiť výstavbu 
a predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie do deviatich rokov od účinnosti kúpnej zmluvy 
do 2.6.2017.“ 
 

číslo: 272/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jozefa Šipeka a Anny Šipekovej, Ul. Š. Závodníka II. 1847/14B, Prievidza o kúpu 
časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3888 a o zriadenie vecného bremena na časti pozemku 
v k.ú. Prievidza parc.č. 3860/1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, za účelom zriadenia 
príjazdu a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov,  

II.     neschvaľuje  
1) zámer mesta Prievidza previesť časť svojho pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3888 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10722 m2 do vlastníctva Ing. Jozefa Šipeka a Anny 
Šipekovej, za účelom zriadenia príjazdu a prístupu k nehnuteľnostiam v k.ú. Prievidza parc.č. 
3885/3 záhrady s výmerou 132 m2, parc.č. 3885/4 záhrady s výmerou 195 m2, parc.č. 3886/3 
záhrady s výmerou 396 m2 vo vlastníctve žiadateľov,   
2)  zriadenie vecného bremena s právom prejazdu cez časť pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 
3860/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1485 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza  v 
rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníkov nehnuteľností parc.č. 
3885/3 záhrady s výmerou 132 m2, parc.č. 3885/4 záhrady s výmerou 195 m2, parc.č. 3886/3 
záhrady s výmerou 396 m2,  za účelom prístupu a príjazdu k týmto nehnuteľnostiam. 

 
číslo: 273/13 
Mestské zastupiteľstvo                                                                                                         
I.          berie na vedomie 

a) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod  
nehnuteľnosti bytového domu Ul. M. Falešníka 12, súpisné č. 430, nachádzajúceho sa na 
pozemku parcela č. 3970, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 374 m² a v bytovom dome 
nachádzajúcich sa bytov okrem bytov č. 26, 33, 65, 76 a 79, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta 
Prievidza; 
b) informáciu, že predložený súťažný návrh spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže. 
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Mestská rada v Prievidzi uzn. č. 373/13 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž ako úspešnú, 
vhodný súťažný návrh predložila spoločnosť LEMAS spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, 
Nedožerská cesta 171/20. 
Súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaži, 
vyhlásenej mestom Prievidza dňa 28.06.2013 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 246/13 zo dňa 25.06.2013 bol vyhodnotený ako vhodný  s podmienkami:  

            
1. účel využitia - zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou - polyfunkčné územie 

s prevahou vybavenosti, služieb, obchodu a administratívy vrátane funkcie bývania (bez 
výrobnej činnosti), zachovať účel prenájmu bytov, rekonštrukcia, resp. obnova budovy, 
obnova okolia, prevzatie nájomných vzťahov po predchádzajúcom vlastníkovi, 
akceptovanie vlastníkov bytov v bytovom dome, zachovanie výšky nájomného; 

2. kúpna cena -  vo výške 175 100,00 €;  
3. termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní  od  podpísania  kúpnej  zmluvy; 
4. víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje vstúpiť do práv a povinností prenajímateľa 

vo vzťahu k nájomcom bytov a akceptovať vlastníkov bytov v bytovom dome;  
5. kupujúci deklaruje záväzok pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy o výkone správy podľa § 6 

zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
 
číslo: 274/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Z - PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A 
(právny nástupca spoločnosti SUNCONE SLOVAKIA, s. r. o.,), o zrušenie predkupného práva  
na nehnuteľnosti - pozemky  k. ú. Prievidza  nadobudnuté od mesta Kúpnou zmluvou č. 57/04, 
zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 15.07.2005 a Dodatku č. 1, uzavretým dňa 
01.07.2009, na účel vybudovania skladu, 

II. neschvaľuje  
zrušenie predkupného práva  na pozemky  k. ú. Prievidza: 
- parcela č. 5400/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  505 m2, 
- parcela č. 5402/4,   zastavané plochy a nádvoria s výmerou      3 m2,  
- parcela č. 5402/5,   zastavané plochy a nádvoria s výmerou    83 m2,   
pre spoločnosť Z - PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A. 

 
číslo: 275/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5778,  záhrada, s výmerou 257 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľky Heleny Kodajovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 21, 
b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 87/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5778,  záhrada, s výmerou  257 m2 do vlastníctva jeho užívateľky Heleny Kodajovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 21, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 
26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok 
možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako 
jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany bezprostredne susedí 
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s pozemkom vo vlastníctve Heleny Kodajovej a z východnej strany bezprostredne susedí 
s lesom nad Kopaničkami, 

II.     schvaľuje  
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5778,  záhrada, s výmerou 257 m2 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľky Heleny Kodajovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 21, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok možno 
považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako jeho 
vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany bezprostredne susedí 
s pozemkom vo vlastníctve Heleny Kodajovej a z východnej strany bezprostredne susedí 
s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku 
č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môže byť uhradená v hotovosti na 
účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 276/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5780,  záhrada, s výmerou 264 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov  Ing. Jána Mešinu a Heleny 
Mešinovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 19, 
b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 88/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5780,  záhrada, s výmerou  264 m2 do vlastníctva jeho užívateľov Ing. Jána Mešinu a Heleny 
Mešinovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul.19,  za cenu podľa Znaleckého posudku č. 
071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože 
tento pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu 
Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Ing. Jána Mešinu a Heleny Mešinovej 
a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

II.     schvaľuje   
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5780,  záhrada, s výmerou 264 m2 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva užívateľov Ing. Jána Mešinu a Heleny Mešinovej, 
bytom Prievidza, Klinčeková ul. 19, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok 
možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako 
jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany bezprostredne susedí 
s pozemkom vo vlastníctve Ing. Jána Mešinu a Heleny Mešinovej a z východnej strany 
bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa 
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môže byť 
uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 
65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  
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číslo: 277/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5782,  záhrada, s výmerou 260 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľky Ing. Renáty Polákovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 17, 
b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 89/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5782,  záhrada, s výmerou  260 m2 do vlastníctva jeho užívateľky Ing. Renáty Polákovej, 
bytom Prievidza, Klinčeková ul. 17, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 
26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok 
možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako 
jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany bezprostredne susedí 
s pozemkom vo vlastníctve  Ing. Renáty Polákovej a z východnej strany bezprostredne susedí 
s lesom nad Kopaničkami, 

II.     schvaľuje   
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5782,  záhrada, s výmerou 260 m2 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľky Ing. Renáty Polákovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 17, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok možno 
považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako jeho 
vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany bezprostredne susedí 
s pozemkom vo vlastníctve Ing. Renáty Polákovej a z východnej strany bezprostredne susedí 
s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku 
č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môže byť uhradená v hotovosti na 
účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 278/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5784,  záhrada, s výmerou 257 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov  Jána Varinského a Zity 
Varinskej, bytom Prievidza,  Klinčeková ul. 15, 
b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 90/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5784,  záhrada, s výmerou  257 m2 do vlastníctva jeho užívateľov Jánovi Varinskému a Zite 
Varinskej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 15,  za cenu podľa Znaleckého posudku č. 
071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože 
tento pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu 
Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Jána Varinského a Zity Varinskej 
a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 
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II.     schvaľuje 
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5784,  záhrada, s výmerou 257 m2 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov Jána Varinského a Zity Varinskej, 
bytom Prievidza, Klinčeková ul. 15, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok 
možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako 
jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany bezprostredne susedí 
s pozemkom vo vlastníctve Jána Varinského a Zity Varinskej a z východnej strany 
bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa 
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môže byť 
uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 
65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 279/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 5786,  záhrada, s výmerou 280 
m2 a parc.č. 5787,  záhrada, s výmerou 50 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva 
jeho užívateľov  Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 13, 
b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 91/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5786,  záhrada, s výmerou 280 m2 a parc.č. 5787,  záhrada, s výmerou 50 m2 do vlastníctva 
ich užívateľov  Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 13, za 
cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok možno považovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný 
účel, pretože zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Rudolfa 
Môcika a Ľudmily Môcikovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami; 

II.     schvaľuje   
prevod nehnuteľnosti – pozemkov  v k.ú. Prievidza parc.č. 5786,  záhrada, s výmerou 280 m2 
a parc.č. 5787,  záhrada, s výmerou 50 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho 
užívateľov Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, bytom Prievidza Klinčeková 13 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku 
obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho 
umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože 
zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Rudolfa Môcika 
a Ľudmily Môcikovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 
pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 
26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môže byť uhradená v hotovosti na účet mesta 
Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 280/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
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a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5789,  záhrada, s výmerou 244 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov  Vladimíra Žambokyho 
a Rozálie Žambokyovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 11, 
b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 92/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5789,  záhrada, s výmerou 244 m2 do vlastníctva jeho užívateľov  Vladimíra Žambokyho 
a Rozálie Žambokyovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 11, za cenu podľa Znaleckého 
posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v platnom  znení, pretože tento pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho 
umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože 
zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Vladimíra Žambokyho 
a Rozálie Žambokyovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami; 

II.     schvaľuje   
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5789,  záhrada, s výmerou 244 m2 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov Vladimíra Žambokyho a Rozálie 
Žambokyovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 11, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento 
pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu 
Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Vladimíra Žambokyho a Rozálie 
Žambokyovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom 
pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. 
za cenu 9,86 €/m2, ktorá môže byť uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou 
splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 281/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5791,  záhrada, s výmerou 225 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov  Ing. Štefana Štefkoviča 
a MUDr. Heleny Štefkovičovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 9, 
b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 93/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5791,  záhrada, s výmerou 225 m2 do vlastníctva jeho užívateľov  Ing. Štefana Štefkoviča 
a MUDr. Heleny Štefkovičovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 9, za cenu podľa Znaleckého 
posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v platnom  znení, pretože tento pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho 
umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože 
zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Ing. Štefana Štefkoviča  
a MUDr. Heleny Štefkovičovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, 

II.     schvaľuje  
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5791,  záhrada, s výmerou 225 m2 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov Ing. Štefana Štefkoviča a MUDr. 
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Heleny Štefkovičovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 9,  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, 
pretože tento pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia 
neumožňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej 
strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Ing. Štefana Štefkoviča a MUDr. 
Heleny Štefkovičovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 
pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 
26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môže byť uhradená v hotovosti na účet mesta 
Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 282/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5794,  záhrada, s výmerou 193 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľky PhDr.  Evy Chylovej, bytom 
Zvolen, Prachatická 21, 
b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 94/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5794,  záhrada, s výmerou  193 m2 do vlastníctva jeho užívateľky PhDr. Evy Chylovej, bytom 
Zvolen, Prachatická 21, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. 
za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok možno 
považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako jeho 
vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany bezprostredne susedí 
s pozemkom vo vlastníctve  PhDr. Evy Chylovej a z východnej strany bezprostredne susedí 
s lesom nad Kopaničkami, 

II.     schvaľuje 
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5794,  záhrada, s výmerou 193 m2 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľky PhDr. Evy Chylovej, Zvolen, 
Prachatická 21, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 
138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok možno považovať za 
taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi 
využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo 
vlastníctve PhDr. Evy Chylovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 
zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môže byť uhradená v hotovosti na účet mesta 
Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 283/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5797,  záhrada, s výmerou 175 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov  Márie Kovalíkovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 5, Ing. Tibora Kovalíka, bytom Prievidza, Ul. Ľ. Ondrejova 728/1 
a Ing. Stanislava Kovalíka, bytom Prievidza, Dúbravská ul. 938/13,  
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b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 95/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5797,  záhrada, s výmerou 175 m2 a do vlastníctva jeho užívateľov Márie Kovalíkovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 5, Ing. Tibora Kovalíka, bytom Prievidza, Ul. Ľ.Ondrejova 728/1 a Ing. 
Stanislava Kovalíka, bytom Prievidza, Dúbravská 938/13 za cenu podľa Znaleckého posudku 
č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, 
pretože tento pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia 
neumožňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej 
strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Márie Kovalíkovej, Ing. Tibora 
Kovalíka a Ing. Stanislava Kovalíka a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami; 

II.     schvaľuje   
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5797,  záhrada, s výmerou 175 m2 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov Márie Kovalíkovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 5, Ing. Tibora Kovalíka, bytom Prievidza, Ul. Ľ.Ondrejova 728/1 a Ing. 
Stanislava Kovalíka, bytom Prievidza, Dúbravská ul. 938/13 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, 
pretože tento pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia 
neumožňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej 
strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Márie Kovalíkovej, Ing. Tibora 
Kovalíka a Ing. Stanislava Kovalíka a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 
zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môže byť uhradená v hotovosti na účet mesta 
Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 284/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5800,  záhrada, s výmerou 148 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov  Emílie Kiabovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková ul. 3 a Ing. Branislava Kiabu, bytom Zálesie, Dlhá ul. č. 637/2; 
b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 96/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5800,  záhrada, s výmerou 148 m2  do vlastníctva jeho užívateľov Emílie Kiabovej, bytom 
Prievidza Klinčeková 3 a Ing. Branislava Kiabu, bytom Zálesie, Dlhá ul. č. 637/2 za cenu podľa 
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku 
obcí v platnom  znení, pretože tento pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho 
umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože 
zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Emílie Kiabovej a Ing. 
Branislava Kiabu a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami; 

II.     schvaľuje  
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5800,  záhrada, s výmerou 148 m2 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov Emílie Kiabovej, bytom Prievidza, 
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Klinčeková ul. 3 a Ing. Branislava Kiabu, bytom Zálesie, Dlhá ul. č. 637/2, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v platnom  znení, pretože tento pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho 
umiestnenia neumožňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože 
zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Emílie Kiabovej a Ing. 
Branislava Kiabu a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 
pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 
26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môže byť uhradená v hotovosti na účet mesta 
Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 285/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5803,  záhrada, s výmerou 138 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov  Miroslava Zajaca a Jaroslavy 
Zajacovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 1, 
b)  informáciu, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 97/13 zo dňa 
26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  a webovej 
stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený zámer mesta 
Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 5803,  
záhrada, s výmerou 138 m2 do vlastníctva jeho užívateľov Miroslava Zajaca a Jaroslavy 
Zajacovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 1, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 
zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento 
pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu 
Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve užívateľov  Miroslava Zajaca a Jaroslavy 
Zajacovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

II.     schvaľuje  
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5803,  záhrada, s výmerou 138 m2 
z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho užívateľov  Miroslava Zajaca a Jaroslavy 
Zajacovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretože tento 
pozemok možno považovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumožňuje mestu 
Prievidza ako jeho vlastníkovi využívanie na iný účel, pretože zo západnej strany 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Miroslava Zajaca a Jaroslavy Zajacovej 
a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa 
prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 
€/m2, ktorá môže byť uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou splátok 
podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 286/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

výsledky rokovania o podmienkach ukončenia stavby „Komunikácia pre lokalitu IBV Na 
karasiny, Prievidza Sever – doplnok č. 1 – I. etapa“  a  žiadosť Ing. Edmunda Glevitzkého, 
Bazová ulica 712/20, Prievidza  v zast. ďalších vlastníkov pozemkov o  zmenu uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 403/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia č. 
205/13 zo dňa 28.5.2013, číslo 404/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia číslo 202/13 zo 
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dňa 28.5.2013, číslo 405/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia číslo 204/13 zo dňa 
28.5.2013 a číslo 406/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia číslo 203/13 zo dňa 28.5.2013 
tak, že z uvedených uznesení mestského zastupiteľstva sa v časti II. vypustí text “na vlastné 
náklady“, 

II.   neschvaľuje       
zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 403/05 zo dňa 20.12.2005 v znení 
uznesenia č. 205/13 zo dňa 28.5.2013, číslo 404/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia 
číslo 202/13 zo dňa 28.5.2013, číslo 405/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia číslo 
204/13 zo dňa 28.5.2013 a číslo 406/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia číslo 203/13 zo 
dňa 28.5.2013 tak, že z uvedených uznesení mestského zastupiteľstva sa v časti II. vypustí 
text „na vlastné náklady“. 
 

číslo: 287/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jany Šmídovej Podlužanskej, trvalý pobyt  Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 714/71, 
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 804/1, ostatné plochy s výmerou 155 m² na účel 
rozšírenia súčasného pozemku z dôvodu lepšieho prístupu, 
b) informáciu, že dňa 28.06.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer 
previesť nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/141, ostatné plochy 
s výmerou 155 m² vytvorený Geometrickým plánom č. 157/2013 z parcely E KN č. 9-804/1, 
ostatné plochy s výmerou 155 m², vedenej na LV č. 10652, ktorá zapísaním tohto GP zaniká, 
pre Janu Šmídovú Podlužanskú, trvalý pobyt  Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 714/71, na účel 
rozšírenia súčasného pozemku z dôvodu lepšieho prístupu; 

II.  schvaľuje  
prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/141, ostatné plochy 
s výmerou 155 m², vytvoreného Geometrickým plánom č. 157/2013 z parcely E KN č. 9-804/1, 
ostatné plochy s výmerou 155 m², vedenej na LV č. 10652, ktorá zapísaním tohto GP zaniká, 
pre Janu Šmídovú Podlužanskú, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 714/71, za cenu 
50,00 €/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, že 
žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľky, ktorá sa oň 
bude riadne starať, ktorý vzhľadom na rozsah výmery a polohu nie je pre mesto využiteľný, 
čím v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zabezpečí namiesto mesta správu a údržbu verejnej zelene. 

 
číslo: 288/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi,  Košovská cesta 1,  o nájom 
nehnuteľností v k.ú. Prievidza – spevnené parkovacie plochy za účelom zväčšenia parkovacej 
kapacity pre rezidentov a návštevníkov CMPZ, o ďalších 289 parkovacích miest na                        
3595, 10 m2 na uliciach:   
- Dlhá ulica / 95 parkovacích miest / 1226,5 m2   
- Nábr. sv. Cyrila / 175 parkovacích miest / 2087 m2    
- Ul. M. Mišíka / 17 parkovacích miest/ 260 m2  
- Ul. M. Mišíka / 2 parkovacie miesta / 21,60 m2  
b) informáciu, že v zmysle uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 307/13 zo dňa 18.06.2013 
bol na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 03.07.2013 zverejnený zámer mesta Prievidza 
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prenechať svoj majetok, časti nehnuteľností – spevnené parkovacie plochy na uliciach: Dlhá 
ulica / 95 parkovacích miest / 1226,5 m2, Nábr. sv. Cyrila / 175 parkovacích miest / 2087 m2, 
Ul. M. Mišíka / 17 parkovacích miest/ 260 m2, Ul. M. Mišíka / 2 parkovacie miesta / 21,60 m2 
pre žiadateľa: UNIPA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, IČO: 31 579 183;  

II.  schvaľuje   
pre spol. UNIPA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, IČO: 31 579 183,  
nájom častí nehnuteľností  – spevnené parkovacie plochy: 
- Dlhá ulica / 95 parkovacích miest / 1226,5 m2   
- Nábr. sv. Cyrila / 175 parkovacích miest / 2087 m2    
- Ul. M. Mišíka / 17 parkovacích miest/ 260 m2  
- Ul. M. Mišíka / 2 parkovacie miesta / 21,60 m2  
na účel zväčšenia parkovacej kapacity pre rezidentov a návštevníkov CMPZ v rámci realizácie 
projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“;  
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko mesto spoplatnením 
podľa stanovených taríf, čo bude znamenať prínos tak ekologický ako aj ekonomický, 
dosiahne najmä: 

o čiastočné zníženie predimenzovanosti centrálnej časti mesta statickou, ale aj 
dynamickou dopravou, 

o zníženie dlhodobého státia vozidiel zamestnancov inštitúcií a firiem v centre mesta, 
o obnovenie spoločenskej a obchodnej funkcie centra mesta, 
o čiastočné zvýšenie využívania mestskej hromadnej dopravy, 
o zvýšenie obrátkovosti existujúcich parkovísk, 

 
čím utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj územia mesta 
a o potreby jeho obyvateľov, 
- za podmienok: nájomného vo výške 2687,70 €/rok na dobu neurčitú so 6-mesačnou 
výpovednou lehotou. 

 
číslo: 289/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť neziskovej organizácie HARMÓNIA, n. o.,  so sídlom v  Prievidzi, Námestie slobody  
č. 14, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemkov, z parcely č. 1327/2, ostatné 
plochy č. 1327/3, zastavané plochy a nádvoria, v  rozsahu výmery 240 m2,  na účel vytvorenia 
podmienok pre zdravý spôsob života detí umiestnených v Zariadení núdzového bývania; 
b) informáciu, že  na základe  uznesenia  Mestskej   rady  v  Prievidzi  č.  309/13  zo dňa 
18.06.2013  bol  na   úradnej    tabuli  mesta  Prievidza   v  čase  od   27.06.2013   zverejnený    
zámer mesta  Prievidza  prenechať  pre  n. o.  HARMÓNIA,  so  sídlom v Prievidzi,   Námestie 
slobody  č. 14,  do nájmu   v  k. ú.  Prievidza – časť pozemkov, z    parcely   č.  1327/2,   
ostatné  plochy  č. 1327/3,   zastavané  plochy  a  nádvoria, v rozsahu výmery 240 m2,  na  
účel vytvorenia  podmienok  pre zdravý spôsob života detí  umiestnených v Zariadení 
núdzového bývania; 

II. schvaľuje  
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pre  neziskovú organizáciu  HARMÓNIA, n. o.,  so sídlom v  Prievidzi, Námestie slobody  č. 
14,  nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemkov, z parcely č. 1327/2, ostatné plochy č. 

1327/3, zastavané plochy a nádvoria, v  rozsahu výmery 240 m2,  na účel vytvorenia 
podmienok pre zdravý spôsob života detí umiestnených v Zariadení núdzového bývania;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu 
svojím umiestnením prislúcha k zariadeniu sociálnych služieb,  ktoré v súlade s § 4 ods. 3 
písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
zároveň utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta 
žijúcich v Zariadení núdzového bývania, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov,  

- za podmienok  –  nájomného vo výške 1,00 €/rok, uzavretia nájmu na dobu neurčitú so 6-
mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 290/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I . berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti REZERVE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Králika 439/15, IČO: 
 45 694 311, o nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, parc. č. 1835/6 (pred OD Prior) vo  
 výmere 12 m², za účelom umiestnenia stánku na predaj pekárenských výrobkov, 

b) informáciu, že v zmysle uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 43/13 bol na úradnej tabuli 
mesta  Prievidza zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať svoj majetok - časť 
nehnuteľnosti  v k.ú. Prievidza, parc. č. 1835/6 (pred OD Prior) vo výmere 12  m²  do nájmu 
pre spol. REZERVE,  s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Králika 439/15, IČO: 45 694 311, 

II. schvaľuje 
pre spol. REZERVE, s.r.o.,  so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Králika 439/15, IČO: 45 694 311 
nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 1835/6 (pred OD Prior), s výmerou 
12 m2 v zmysle 4.2.3 písm. c) IS – 65 ako pozemok zastavaný stavbou, ktorá je v užívaní 
žiadateľa,  
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
zastavaný stavbou žiadateľa, v ktorej poskytuje predaj pekárenských výrobkov, vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 
- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú 
s 1-mesačnou výpovednou lehotou, najdlhšie do doby rekonštrukcie pešej zóny pred OD Prior.  

 
číslo: 291/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť  Andrey Košíkovej, bytom Prievidza, Lúčna  ul. 28/5, o nájom časti pozemku parc. 
č. 2/1 na Ul. M.R. Štefánika, Prievidza vo výmere 13 m², za účelom prevádzkovania 
celoročného vonkajšieho sedenia pred prevádzkou kaviarne „NOSTALGIA – CAFÉ“, 
b) informáciu, že v zmysle uznesenia MsR v Prievidzi č. 313/13 zo dňa 18.06.2013 bol na 
úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 03.07.2013 zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať 
svoj majetok, časť nehnuteľnosti – par. číslo 2/1 na Ul. M.R. Štefánika, Prievidza vo výmere         
13 m² do nájmu pre Andreu Košíkovú, bytom Prievidza, Lúčna ul. 28/5, 

II.     schvaľuje  
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 pre Andreu Košíkovú, bytom Prievidza, Lúčna ul. 28/5,  nájom majetku mesta: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parc. č. 2/1 na Ul. M.R. Štefánika, Prievidza 
vo výmere 13 m², za účelom prevádzkovania celoročného vonkajšieho sedenia pred 
prevádzkou kaviarne „NOSTALGIA – CAFÉ“; 
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je svojím 
umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „NOSTALGIA – CAFÉ“, ktorá zároveň tvorí 
zázemie vonkajšieho sedenia, a na ktorom bude nájomca poskytovať občerstvenie 
v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. 
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a taktiež v súlade s bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice 
mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môžu byť posudzované 
najmä nájmy pozemku, resp. spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho 
sedenia alebo vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred  prevádzkou 
žiadateľa; 
- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo 
výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou, a povinnosťou zabezpečiť kvetinovú výzdobu a doplatiť za spätné 
užívanie pozemku od 18.06.2013 do uzatvorenia nájomnej zmluvy, ktoré boli zverejnené 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

                                                                                               
číslo: 292/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Ing. Jany Hubovej, miesto podnikania Ulica M. R. Štefánika 5/1, Prievidza o  
nájom časti pozemku parcela č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 14 m², 
nachádzajúcom sa na Ulici M. R. Štefánika  na účel prevádzkovania vonkajšej terasy pred 
kaviarňou s čajovňou „U Bilba Hobbita“ s celoročným záberom, 

b) informáciu, že dňa 20.06.2013 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta Prievidza 
prenajať časť pozemku parcela č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 14 m², 
nachádzajúci sa na Ulici M. R. Štefánika na účel prevádzkovania vonkajšej terasy pred 
kaviarňou s čajovňou „U Bilba Hobbita“ s celoročným záberom Ing. Jane Hubovej, miesto 
podnikania Ulica M. R. Štefánika 5/1, Prievidza; 

II.     neschvaľuje  
pre Ing. Janu Hubovú, miesto podnikania Ulica M. R. Štefánika 5/1, Prievidza  nájom majetku 
mesta Prievidza - nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 45/1, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 14 m², nachádzajúcu sa na Ulici M. R. Štefánika, na účel 
prevádzkovania vonkajšej terasy pred kaviarňou s čajovňou „U Bilba Hobbita“ s celoročným 
záberom.  

 
číslo: 293/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Františka Bořutíka, bytom Prievidza, Ul. A. Stodolu 160/8, o nájom nehnuteľnosti – 
časti pozemku v k.ú. Prievidza, na Ulici J. Murgaša, parc. č. 1209/16 s výmerou 18 m², na účel 
parkovania motorového vozidla, 

II.  neschvaľuje  
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nájom nehnuteľnosti – časti pozemku v k.ú. Prievidza, na Ulici J. Murgaša, parc. č. 1209/16 
s výmerou 18 m² za účelom parkovania motorového vozidla pre Františka Bořutíka, bytom 
Prievidza, Ul. A. Stodolu 160/8, na účel parkovania motorového vozidla. 
 

číslo: 294/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Ing. Petry Kobetičovej, aby bod programu „Návrh na založenie obchodnej 
spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s.“  bol z rokovania MsZ stiahnutý 
a prerokovaný až na najbližšom rokovaní MsZ v mesiaci august 2013, 

II. neschvaľuje  
poslanecký návrh Ing. Petry Kobetičovej, aby bod programu „Návrh na založenie obchodnej 
spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s.“  bol z rokovania MsZ stiahnutý 
a prerokovaný až na najbližšom rokovaní MsZ v mesiaci august 2013. 

 
číslo:  295/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové 
hospodárstvo, a.s. (skratka POH, a.s.), 

II.   schvaľuje  
založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s. (skratka POH, 
a.s.), podľa § 154 a nasl. Obchodného zákonníka: 

 
Zakladateľ - akcionár:   Mesto Prievidza 
Obchodné meno:    Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s.,  

(skratka POH, a.s.) 
Sídlo spoločnosti:    Garážová 1, Prievidza 971 01 
Hlavný predmet podnikania:   Nakladanie s komunálnym odpadom  

(podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti 
nakladania s nebezpečným odpadom) 

Základné imanie spoločnosti:  25 000 € (nepeňažný, resp. peňažný vklad  
alebo kombinácia) 

Orgány spoločnosti:  
Valné zhromaždenie:   primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková 
Predstavenstvo:    JUDr. Róbert Pietrik 

 Dozorná rada:    trojčlenná v zložení: 
 Bc. Roman Hlaváč - predseda 

       Ing. Zuzana Lukáčová 
       Katarína Vráblová 
číslo: 296/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) vzdanie sa Ing. Petra Petráša členstva v komisii finančnej a majetkovej,  
b) vzdanie sa Michala Dobiaša členstva v komisii mládeže a voľnočasových aktivít; 

II. schvaľuje  
a) zníženie počtu členov finančnej a majetkovej komisie z 8-člennej (5 poslanci, 3 neposlanci) 
na 7-člennú (4 poslanci, 3 neposlanci), 
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 b) zníženie počtu členov komisie mládeže a voľnočasových aktivít zo 7-člennej (5 poslancov, 2 
neposlanci) na 6-člennú (4 poslanci, 2 neposlanci). 

 
číslo: 297/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu spoločnosti VNG Slovakia, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, Seberíniho 2,  
o zámere predať akcie spoločnosti PTH, a. s., Prievidza a informáciu o predkupnom práve 
mesta Prievidza na kúpu akcií spoločnosti PTH, a. s., Prievidza, 

b) návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod hnuteľného 
a nehnuteľného majetku slúžiaceho na dodávku tepla do centrálneho zásobovania na 
území mesta Prievidza: 

Funkčný celok č. 1 

Výmenníková  stanica č.17 17 956,34 € 
Technologia VS-17 15 498,00 € 
Sek.rozvod tepla C-4 12 020,94 € 
Sek.rozvod tepla C-5 6 788,31 € 
Sek.rozvod tepla C-6 7 336,81 € 
Sek.rozvod tepla -7 2 767,14 € 

Funkčný celok č. 2 

Výmenníková stanica  č.18 17 888,49 € 
Technologia VS-18 11 845,00 € 

Funkčný celok č. 3 

Výmenníkova stanica  23 18 386,02 € 
Technológia VS-23 20 031,00 € 
Sek.rozvod NA 5 4 218,66 € 
Sek.rozvod  NA 6 9 760,18 € 
Sek.rozvod  NA 7 4 862,04 € 

Funkčný celok č. 4 

Výmenníková stanica č.24 18 114,63 € 
Technológia VS-24 22 051,00 € 
Sek.rozvod tep. NA 1.1 3 682,39 € 
Sek.rozvod tep. NA 2 6 275,74 € 

Funkčný celok č. 5 

Výmenníkova stanica  25 18 793,09 € 
Technológia VS-25 20 031,00 € 
Sekund.rozvod Na 4 8 009,01 € 
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Ostatný nehnuteľný majetok - celok č. 6 

Dotláčacia stanica č.4 10 366,46 € 
Plynová kotolna č.5 26 316,88 € 
Výmenníková stanica  č.9 9 771,13 € 
Výmenníková stanica  č.20 32 881,23 € 
Výmenníkova stanica č.20 173,00 € 
Sek.roz.tep.VS-20 13 357,02 € 
Kanal. UK STRED  II.Etapa 2 248,64 € 
Kanal.prípojka STRED II 161,93 € 
Vodov.prípojka  stred II 119,59 € 
Komín  II.stav C-7 527,93 € 
Prípojka UK bl.3 1 053,36 € 
Odvod.kanal.Mládež 265,31 € 
Prípojka tepla OVKSS 3 730,67 € 
Sek.Rozvod. k OV 5 1 285,50 € 

Ostatný hnuteľný majetok - celok č. 7 

Momen.kluč.LOGSTOR 1 167,00 € 
Technologia  VS-1215-TZ 4 616,00 € 
Technologia  VS-1351-TZ 4 089,00 € 
Technologia VS-1364-TZ 4 454,00 € 
Technologia VS-1378-TZ 4 655,00 € 
Technologia K-7-TZ 8 129,00 € 
Technologia  VS -1374-TZ 6 854,00 € 
Technologia VS-9,1-TZ 4 457,00 € 
Technologia VS 1525-TZ 9 453,00 € 
Technologia VS-1527-TZ 8 918,00 € 
Technologia VS-1523-TZ 8 918,00 € 
Technologia VS-1521-TZ 8 918,00 € 
Technologia VS-1519-TZ 8 918,00 € 
Technologia  VS -1356-TZ 9 384,00 € 
Technologia VS-1371-TZ 7 359,00 € 
Technologia VS-1221-TZ 8 388,00 € 
Technologia VS-1237-TZ 8 918,00 € 
Technologia VS-1230-TZ 8 918,00 € 
Technologia VS-1213-TZ 9 614,00 € 
Technologia VS-1219-TZ 9 027,00 € 
Technologia VS-1225-TZ 9 027,00 € 
Technologia VS-1245-TZ 9 450,00 € 
Technologia  VS 1248-TZ 8 486,00 € 
Technologia VS-1249-TZ 9 027,00 € 
Technologia  VS-1355-TZ 9 614,00 € 
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Technologia  VS-1359-TZ 9 027,00 € 
Technologia  VS-1376-TZ 12 504,00 € 
Technologia VS-1233-TZ 9 614,00 € 
Technologia VS-1479-TZ 9 027,00 € 
Technologia VS-1480-TZ 9 027,00 € 
Technologia VS-1478-TZ 8 669,00 € 
Technologia VS-1222-TZ 4 290,00 € 
Technologia VS-1483-TZ 9 027,00 € 
Technologia VS-1522-TZ 9 450,00 € 
Technologia VS-1226-TZ 4 652,00 € 
Technologia VS-1227-TZ 3 904,00 € 
Technologia VS-1228-TZ 4 648,00 € 
Technologia VS-1235-TZ 5 009,00 € 
Technologia VS-1239-TZ 5 145,00 € 
Technologia VS-1241-TZ 4 624,00 € 

 
II. schvaľuje  
 zámer mesta Prievidza predať  hnuteľný a nehnuteľný majetok: 
 

Funkčný celok č. 1 

Výmenníková  stanica č.17 17 956,34 € 
Technologia VS-17 15 498,00 € 
Sek.rozvod tepla C-4 12 020,94 € 
Sek.rozvod tepla C-5 6 788,31 € 
Sek.rozvod tepla C-6 7 336,81 € 
Sek.rozvod tepla -7 2 767,14 € 

Funkčný celok č. 2 

Výmenníková stanica  č.18 17 888,49 € 
Technologia VS-18 11 845,00 € 

Funkčný celok č. 3 

Výmenníkova stanica  23 18 386,02 € 
Technológia VS-23 20 031,00 € 
Sek.rozvod NA 5 4 218,66 € 
Sek.rozvod  NA 6 9 760,18 € 
Sek.rozvod  NA 7 4 862,04 € 

Funkčný celok č. 4 

Výmenníková stanica č.24 18 114,63 € 
Technológia VS-24 22 051,00 € 
Sek.rozvod tep. NA 1.1 3 682,39 € 
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Sek.rozvod tep. NA 2 6 275,74 € 

Funkčný celok č. 5 

Výmenníkova stanica  25 18 793,09 € 
Technológia VS-25 20 031,00 € 
Sekund.rozvod Na 4 8 009,01 € 

Ostatný nehnuteľný majetok - celok č. 6 

Dotláčacia stanica č.4 10 366,46 € 
Plynová kotolna č.5 26 316,88 € 
Výmenníková stanica  č.9 9 771,13 € 
Výmenníková stanica  č.20 32 881,23 € 
Výmenníkova stanica č.20 173,00 € 
Sek.roz.tep.VS-20 13 357,02 € 
Kanal. UK STRED  II.Etapa 2 248,64 € 
Kanal.prípojka STRED II 161,93 € 
Vodov.prípojka  stred II 119,59 € 
Komín  II.stav C-7 527,93 € 
Prípojka UK bl.3 1 053,36 € 
Odvod.kanal.Mládež 265,31 € 
Prípojka tepla OVKSS 3 730,67 € 
Sek.Rozvod. k OV 5 1 285,50 € 

Ostatný hnuteľný majetok - celok č. 7 

Momen.kluč.LOGSTOR 1 167,00 € 
Technologia  VS-1215-TZ 4 616,00 € 
Technologia  VS-1351-TZ 4 089,00 € 
Technologia VS-1364-TZ 4 454,00 € 
Technologia VS-1378-TZ 4 655,00 € 
Technologia K-7-TZ 8 129,00 € 
Technologia  VS -1374-TZ 6 854,00 € 
Technologia VS-9,1-TZ 4 457,00 € 
Technologia VS 1525-TZ 9 453,00 € 
Technologia VS-1527-TZ 8 918,00 € 
Technologia VS-1523-TZ 8 918,00 € 
Technologia VS-1521-TZ 8 918,00 € 
Technologia VS-1519-TZ 8 918,00 € 
Technologia  VS -1356-TZ 9 384,00 € 
Technologia VS-1371-TZ 7 359,00 € 
Technologia VS-1221-TZ 8 388,00 € 
Technologia VS-1237-TZ 8 918,00 € 
Technologia VS-1230-TZ 8 918,00 € 
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Technologia VS-1213-TZ 9 614,00 € 
Technologia VS-1219-TZ 9 027,00 € 
Technologia VS-1225-TZ 9 027,00 € 
Technologia VS-1245-TZ 9 450,00 € 
Technologia  VS 1248-TZ 8 486,00 € 
Technologia VS-1249-TZ 9 027,00 € 
Technologia  VS-1355-TZ 9 614,00 € 
Technologia  VS-1359-TZ 9 027,00 € 
Technologia  VS-1376-TZ 12 504,00 € 
Technologia VS-1233-TZ 9 614,00 € 
Technologia VS-1479-TZ 9 027,00 € 
Technologia VS-1480-TZ 9 027,00 € 
Technologia VS-1478-TZ 8 669,00 € 
Technologia VS-1222-TZ 4 290,00 € 
Technologia VS-1483-TZ 9 027,00 € 
Technologia VS-1522-TZ 9 450,00 € 
Technologia VS-1226-TZ 4 652,00 € 
Technologia VS-1227-TZ 3 904,00 € 
Technologia VS-1228-TZ 4 648,00 € 
Technologia VS-1235-TZ 5 009,00 € 
Technologia VS-1239-TZ 5 145,00 € 
Technologia VS-1241-TZ 4 624,00 € 

 
 formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

1. účel využitia: dodávka tepla do centrálneho zásobovania na území mesta Prievidza, 
2. kúpna cena:  

pre funkčný celok č. 1 –  minimálne vo výške  74 841,05 € s DPH 
pre funkčný celok č. 2 – minimálne vo výške 35 680,19 € s DPH 
pre funkčný celok č. 3 – minimálne vo výške 68 709,48 € s DPH 
pre funkčný celok č. 4 – minimálne vo výške 60 148,51 € s DPH 
pre funkčný celok č. 5 – minimálne vo výške 56 199,72 € s DPH 
pre ostatný nehnuteľný majetok - celok č. 6 – minimálne vo výške 122 710,38 € s DPH 
pre ostatný hnuteľný majetok - celok č. 7 – minimálne vo výške 359 250,00 € s DPH 
pre celý predmet obchodnej verejnej súťaže – minimálne vo výške 777 539,33 € s DPH 
Navrhovatelia môžu podať súťažný návrh jednotlivo pre niektorý z funkčných okruhov, pre 
viaceré funkčné okruhy alebo pre celý predmet obchodnej verejnej súťaže.    

3. úhrada kúpnej ceny: navrhovaná kúpna cena musí byť pripísaná na účet mesta Prievidza 
č. 16626382/0200 vo VÚB, a. s., v termíne do 13.09.2013, t.j. najneskôr v posledný deň 
pre predloženie súťažných návrhov. Kúpna cena bude neúspešným a vylúčeným 
navrhovateľom vrátená v lehote najneskôr do 30.10.2013.   
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky       
doručené návrhy. 

III.       žiada primátorku mesta 
rokovať o podmienkach uplatnenia predkupného práva mesta Prievidza na kúpu 49 % akcií 
spoločnosti PTH, a. s., Prievidza. 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 30.7.2013 
od 261 do 297 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 

N á v r h o v á   k o m i s i a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................       .............................................         .........................................   
          Ing. Martin Drozd          Ing. Zuzana Lukáčová     MUDr. Marián Jakubis, MPH 

   predseda              člen                                 člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, vedúca kancelárie prednostu MsÚ 
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