
UZNESENIA MESTSKÉHO  
     ZASTUPITEĽSTVA                                                        

 
Zoznam uznesení 

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 26. 11. 2013 

 od 432 do 467 
432. Zloženie návrhovej komisie 
433. Program MsZ v Prievidzi  
434. II. zmena rozpočtu ZpS Prievidza na rok 2013 
435. I. zmena rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2013 
436. III. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 
437. Predĺženie platnosti PHSR mesta Prievidza (2007 – 2013) pre rok 2014 
438. Ponuka obce Lehota pod Vtáčnikom  na prevod 12,5 % obchodného podielu v spol. RTV 

Prievidza, s.r.o. 
439. Žiadosť spol. AZ REAL PD, s. r. o., zast. inv. Rastislava Duckého, o zriadenie vecného 

bremena 
440. Zmena uzn. MsZ č. 337/13 (žiadosť Rehole piaristov na Slovensku o zriadenie vecného 

bremena) 
441. Žiadosť spol. EASYTRAVEL, s. r. o., o kúpu časti pozemkov 
442. Žiadosť Jany Néčovej o kúpu nehnuteľnosti - stavby zubnej techniky 
443. Žiadosť Ing. Ľubomíra Kollárika a manž. o kúpu pozemku pod bytovým domom 
444. Žiadosť Ing. Ľubomíra Kollárika a manž. o kúpu pozemku pod parkovacím státím 
445. Žiadosť MUDr. Lenky Majzlanovej o kúpu pozemku pod bytovým domom 
446. Žiadosť MUDr. Lenky Majzlanovej o kúpu pozemku pod parkovacím státím 
447. Žiadosť MUDr. Ľudovíta Perkácza o kúpu pozemku pod bytovým domom 
448. Žiadosť MUDr. Ľudovíta Perkácza o kúpu pozemku pod parkovacím státím 
449. Žiadosť spol. BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, s. r. o.,  o kúpu pozemku 
450. Žiadosť spol. AZ REAL PD, s.r.o., zast. investora Jána Kuchárika, o zriadenie vecného 

bremena 
451. Zámer mesta predať nehnuteľnosti – sedem podkrovných bytov v bytovom dome na Ul. M. 

Hodžu súčasným nájomcom za cenu podľa znaleckých posudkov zníženú o tridsať percent  
452. Zámer mesta predať nehnuteľnosť – byt č. 22 vo vchode č. 1 v bytovom dome na Ul. M. 

Hodžu  formou OVS min. za cenu podľa znaleckého posudku  
453. Žiadosť Milana Pavle o zriadenie vecného bremena  
454. Žiadosť spol. AZ REAL PD, s.r.o., zast. investora Ing. Igora Cesneka INGSTAV, o zriadenie 

vecného bremena 
455. Žiadosť spol. AZ REAL PD, s.r.o., zast. desiatich vlastníkov objektov v areáli bývalého 

družstva na Ukrniskách, o zriadenie vecného bremena 
456. Žiadosť Mariána Bielika o kúpu prípadne nájom časti pozemku 
457. Žiadosť spol. LUDO, s.r.o., o kúpu časti pozemku 
458. Žiadosť spol. APF Development, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
459. Žiadosť spol.  CIBAMED, s. r. o., o kúpu zdravotného strediska na Ul. M. Gorkého 
460. Žiadosť Blaženy Csovariovej o kúpu časti pozemku 
461. Zámer mesta prenajať časť pozemkov  na Kláštornej ulici formou OVS (účel – stanovisko 

taxislužby) 
462. Prenájom časti pozemku na Námestí slobody v Prievidzi spoločnosti STAJOZ, s.r.o. 
463. Informácia o vyhodnotení  OVS na prenájom nebytového priestoru v budove CVČ Spektrum 
464. Zmena uzn. MsZ č. 346/11 (žiadosť SR SSC  o kúpu pozemkov) 
465. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Modernizácia monitorovacieho kamerového 

systému v meste Prievidza“ 
466. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Socha sv. Jána Nepomuckého, Prievidza,               

A. Hlinku, pred domom piaristov“ 
467. Informácia o zmene termínu rokovania v mesiaci december 2013 
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Uznesenia 
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 26. 11. 2013 
 od 432 do 467 

 
číslo:  432/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:   Katarína Vráblová –  predsedníčka,  Ing. Roman 
Gonda –  člen, Marcel Dobrovodský   – člen,    

II. schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení:    Katarína Vráblová –  predsedníčka,  Ing. Roman Gonda –  člen, 
Marcel Dobrovodský  – člen. 

 
číslo: 433/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 11. 2013, 
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 11. 2013.   
 
číslo: 434/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013, 
II. schvaľuje  

II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013. 
 
číslo: 435/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013,   
II.  schvaľuje  

I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 vo výške: 
   príjmy         604 581,00 €      
                           v tom prevádzkové dotácie    345 520,00 €        
   výdavky    604 581,00 €      
       
III.  určuje 

v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi  
záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2013 po I. zmene rozpočtu Kultúrneho 
a spoločenského strediska:          
  1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy  212 564,00 €       
  2) výdavky na reprezentačné                  265,00 €              
  3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa  345 520,00 €        
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číslo: 436/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013, 
II. schvaľuje  

a) III. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 
 

Príjmová časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške -472 301 € 
v tom: bežné príjmy -116 909 € 
kapitálové príjmy 247 780 € 
príjmové finančné operácie -603 172 € 
 

Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške -472 301 € 
v tom: bežné výdavky -166 459 € 
kapitálové výdavky -308 342 € 
výdavkové finančné operácie 2 500 € 
 

pričom celková bilancia programového rozpočtu po III. zmene je takáto: 
 
Príjmová časť rozpočtu 24 940 304 € 
v tom: bežné príjmy 22 293 475 € 
kapitálové príjmy 962 352 € 
príjmové finančné operácie 1 684 477 € 
 
Výdavková časť rozpočtu 24 940 304 € 
v tom: bežné výdavky 21 689 339 € 
kapitálové výdavky 1 430 072 € 
výdavkové finančné operácie 1 820 893 € 
 

b) zmeny v peňažných fondoch mesta Prievidza v roku 2013 v zmysle III. zmeny rozpočtu 
takto: 
- zníženie použitia Fondu rozvoja bývania vo výške 153 704 € na splátku úveru - Sociálne 
bývanie D-blok - úver z roku 2004, 
- zníženie použitia Fondu rozvoja bývania vo výške 159 331 € na splátku úveru - Plaváreň na 
Ul. S. Chalupku - úver z roku 2004. 

 
III. zmena programového rozpo čtu mesta Prievidza na rok 2013 tvorí Prílohu č. 1 týchto 
uznesení Mestského zastupite ľstva v Prievidzi.  
 
číslo: 437/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

posúdenie aktuálnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 
– 2013) pre rok 2014,     

II.  schvaľuje 
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 
2013) pre rok 2014. 
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číslo: 438/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

ponuku obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5 % obchodného podielu v spoločnosti 
Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.,     

II. neschvaľuje  
prijatie ponuky obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5 % obchodného podielu 
v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. 

 
číslo: 439/13 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Prievidza, zastupujúcej investora Rastislava 
Duckého, Banícka ul. 71/5, Sebedražie, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza strpieť umiestnenie inžinierskych sietí – elektrickej NN prípojky k budúcemu objektu 
predajne a garáže vo vlastníctve investora po existujúcich stĺpoch vedenia NN pre susedný 
objekt, ponad  časti pozemkov v  k.ú. Prievidza CKN parc.č. 7840/30 zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 87 m2, CKN parc.č. 7840/31 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
223 m2 a CKN parc.č. 7840/32 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 135 m2  vo vlastníctve 
mesta Prievidza,   

II.     schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie inžinierskych 
sietí – elektrickej NN prípojky k budúcemu objektu predajne a garáže vo vlastníctve investora 
po existujúcich stĺpoch vedenia NN pre susedný objekt, ponad  časti pozemkov v  k.ú. 
Prievidza CKN parc.č. 7840/30 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 87 m2, CKN parc.č. 
7840/31 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 223 m2 a CKN parc.č. 7840/32 zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 135 m2  vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka budúceho objektu predajne a garáže 
na pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 7833/5 ostatné plochy s výmerou 885 m2 s tým, že 
vecné bremeno sa zriadi na neobmedzený čas 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.  
 

číslo: 440/13 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 337/11 zo dňa 29.11.2011,  
ktorým bolo schválené zriadenie odplatného vecného bremena  s právom uloženia 
inžinierskych sietí – STL pripojovacieho plynovodu, a to z týchto dôvodov: 
a)  Rehoľa piaristov na Slovensku predložila k uzavretiu zmluvy Geometrický plán č. 161/2013, 
podľa ktorého prípojkou plynu je zaťažený aj ďalší pozemok vo vlastníctve mesta Prievidza, 
a to EKN parc.č. 314, o ktorú Rehoľa piaristov na Slovensku nepožiadala, a o ktorú je 
potrebné uznesenie doplniť; 
b) Rehoľa piaristov na Slovensku umožnila na svojich pozemkoch umiestniť inžinierske siete – 
káble verejného osvetlenia, (ktoré je majetkom mesta Prievidza), preto v rámci ústretovosti 
a reciprocity žiada taktiež vecné bremeno zriadiť bezplatne,    
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c) katastrálny odbor Okresného úradu v Prievidzi požaduje v uzneseniach celkom 
jednoznačne identifikovať pozemky, t.j. uviesť okrem parcelného čísla aj druh pozemku a jeho 
presnú výmeru a po vykonaní ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov) uviesť aj zápis 
v registri „C“ alebo „E“ a o tieto údaje je potrebné uznesenie doplniť; 

II.     schvaľuje  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 337/13 zo dňa 29.11.2011 takto: 
v časti I. a v časti II.  
-   sa za slová „v k.ú. Prievidza“ dopĺňa text  „CKN“,  
-   sa za parcelu  č. „2130/7“ dopĺňa text „zastavané plochy a nádvoria s výmerou 902 m2  
a EKN  parc.č. 314 ostatné plochy s výmerou 69 m2“ 
v časti II.    
-   sa text „sa zriadi za odplatu vo výške podľa Pravidiel“ vypúšťa a nahrádza sa textom                             
„sa zriadi bezplatne podľa Pravidiel“... 
 

číslo: 441/13 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti EASYTRAVEL, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica Š. Moyzesa 1, o kúpu 
nehnuteľností - časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 2113/3 a č. 2112/1 spolu 
v rozsahu výmery približne 65 m², ktoré sú priľahlé k pozemkom parcela č. 2113/2 a č. 2113/7, 
na ktorých sa nachádza polyfunkčný objekt EASYCENTRUM vo vlastníctve žiadateľa, na účel 
vybudovania parkovacích miest, 

II.  neschvaľuje  
predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemkov parcela  č. 2113/3 a č. 2112/1 spolu 
v rozsahu výmery približne 65 m², podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre 
spol. EASYTRAVEL, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica Š. Moyzesa 1. 

 
číslo: 442/13 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Jany Néčovej, dipl. zubný technik, miesto výkonu činnosti Prievidza, Ulica A. Hlinku 
11, o kúpu nehnuteľnosti – stavby zubnej techniky, súpisné č. 10442 nachádzajúcej sa na 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2174, na Ulici A. Hlinku, na účel prevádzkovania 
zubného laboratória;  

II.  neschvaľuje  
predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – stavby zubnej techniky, súpisné č. 10442 
nachádzajúcej sa na pozemku  parcela č. 2174, pre Janu Néčovú, dipl. zubný technik, miesto 
výkonu činnosti Prievidza, Ul. A. Hlinku 11.  

 
číslo: 443/13 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Ľubomíra Kollárika a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Vápenická ulica 
310/18, o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/126, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou  293 m2 v podiele 8271/83296, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku 
pod bytovým domom na Gazdovskej ulici v Prievidzi súpisné  č. 1327,   

II.  schvaľuje   
predaj pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/126, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou 293 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov v spoluvlastníckom podiele pre Ing. Ľubomíra Kollárika a manž., spoločne trvalý 
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pobyt  Prievidza, Vápenická ulica 310/18, vlastníkov bytu v bytovom dome na Gazdovskej ulici 
v Prievidzi súpisné č. 1327, postaveného na parcele č. 6652/126 v k. ú. Prievidza: v podiele 
8271/83296 (byt č. 9) za cenu 4,98 €/m2, t. j. za cenu 144,89 €, na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku pod bytovým domom. 

 
číslo: 444/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Ľubomíra Kollárika a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Vápenická ulica 
310/18, o kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 6652/154, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou  11 m2 a parcela č. 6652/155, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou  12 m2 

(vytvorené Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely č. 6652/123) pod vonkajším 
parkovacím státím č. P17 a č. P18 na Gazdovskej ulici v Prievidzi vo vlastníctve žiadateľov,  

II.  neschvaľuje  
predaj pozemkov v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/154, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou  11 m2 a parcela č. 6652/155, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou  12 m2 

(vytvorené Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely č. 6652/123) pod vonkajším 
parkovacím státím č. P17 a č. P18 na Gazdovskej ulici v Prievidzi vo vlastníctve žiadateľov, 
pre Ing. Ľubomíra Kollárika a manž., spoločne trvalý pobyt  Prievidza, Vápenická ulica 310/18.  

 
číslo: 445/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť MUDr. Lenky Majzlanovej, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Rázusa 884/42, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 6652/126, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou  293 
m2 v podiele 8266/83296, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým 
domom súpisné č. 1327 na Gazdovskej ulici v Prievidzi,  

II.  schvaľuje   
predaj pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/126, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou 293 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov v spoluvlastníckom podiele pre MUDr. Lenku Majzlanovú, trvalý pobyt Prievidza, 
Ulica M. Rázusa 884/42, vlastníčku bytu v bytovom dome na Gazdovskej ulici v Prievidzi 
súpisné č. 1327, postaveného na parcele č. 6652/126 v k. ú. Prievidza: v podiele 8266/83296 
(byt č. 6) za cenu 4,98 €/m2, t. j. za cenu 144,80 €, na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemku pod bytovým domom. 
 

číslo: 446/13 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť MUDr. Lenky Majzlanovej, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Rázusa 884/42, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/152, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou  12 
m2, (vytvorený Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely č. 6652/123) pod vonkajším 
parkovacím státím č. P15 na Gazdovskej ulici v Prievidzi vo vlastníctve žiadateľa;   

II.  neschvaľuje  
predaj  nehnuteľnosti - pozemku  v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/152, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 12 m², (vytvorený Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely č. 
6652/123) pod vonkajším parkovacím státím č. P15 vo vlastníctve žiadateľa, pre MUDr. Lenku 
Majzlanovú, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Rázusa 884/42.  
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číslo: 447/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť MUDr. Ľudovíta Perkácza, trvalý pobyt Prievidza, Gazdovská ulica 1326/5, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/125, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou  293 
m2 v podiele 8268/83291, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým 
domom súpisné č. 1326  na Gazdovskej ulici v Prievidzi; 

II.  schvaľuje   
predaj pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/125, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou 293 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov v spoluvlastníckom podiele pre MUDr. Ľudovíta Perkácza, trvalý pobyt Prievidza, 
Gazdovská ulica 1326/5, vlastníka bytu v bytovom dome na Gazdovskej ulici v Prievidzi 
súpisné č. 1326, postaveného na parcele č. 6652/125 v k. ú. Prievidza: v podiele 8268/83291 
(byt č. 9) za cenu 4,98 €/m2, t. j. za cenu 144,84 €, na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemku pod bytovým domom. 
 

číslo: 448/13 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť MUDr. Ľudovíta Perkácza, trvalý pobyt Prievidza, Gazdovská ulica 1326/5, o kúpu 
pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/146, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou  11 
m2, (vytvorený Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely 6652/123) pod vonkajším 
parkovacím státím č. P09 na Gazdovskej ulici v Prievidzi vo vlastníctve žiadateľa, 

II.  neschvaľuje  
predaj pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/146, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou  11 m2, (vytvorený Geometrickým plánom č. 91/2013 z parcely 6652/123) pod 
vonkajším parkovacím státím č. P09 na Gazdovskej ulici v Prievidzi vo vlastníctve žiadateľa, 
pre MUDr. Ľudovíta Perkácza, trvalý pobyt Prievidza, Gazdovská ulica 1326/5. 
 

číslo:  449/13  
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 registra C KN č. 1313, zastavané plochy a 
nádvoria v rozsahu výmery 150 m²,  na účel zriadenia trávnatej plochy s výsadbou okrasných 
drevín, 

II.  neschvaľuje  
predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza  – časti pozemku  parcela   registra  C  KN   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 zriadenia 
trávnatej plochy s výsadbou okrasných drevín.   
 

číslo: 450/13 
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Prievidza, zastupujúcej investora Jána Kuchárika, 
Nábrežie sv. Cyrila 380/45, Prievidza  
1. o zriadenie bezplatného vecného bremena s  právom prechodu pešo  a  
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2. o vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním časti chodníka pre peších na vlastné 
náklady  podľa požiadavky dopravného inšpektorátu a to na časti pozemku v k.ú. Prievidza 
EKN parc.č. 769/1 ostatné plochy s výmerou 9574 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza v 
rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom približne 130 m2,   

II.     schvaľuje   
1.  zriadenie bezplatného vecného bremena s  právom prechodu pešo,  
2. vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním časti chodníka pre peších na vlastné 
náklady  podľa požiadavky stavebného úradu 
a to na časti pozemku v k.ú. Prievidza EKN parc.č. 769/1 ostatné plochy s výmerou 9574 m2 
vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom približne 130 
m2 podľa platného stavebného povolenia.  

 
číslo: 451/13 
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) návrh mesta na predaj siedmich podkrovných bytov v bytovom dome, súpisné č. 343 
nachádzajúcom sa na pozemkoch parcela č. 1902/1 a 1902/2 na Ulici M. Hodžu v Prievidzi, 
b) informáciu o vypracovaných Znaleckých posudkoch č. 063/2013 a č. 064/2013, ktoré 
ohodnotili dvojizbový byt na sumu 18 037,13 € a trojizbový byt na sumu 21 512,52 €;      

II.  schvaľuje  
 zámer mesta predať nehnuteľnosti – sedem podkrovných bytov v bytovom dome, súpisné č. 

343 nachádzajúcom sa na pozemkoch parcela č. 1902/1 a 1902/2 na Ulici M. Hodžu 
v Prievidzi ich nájomcom, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odôvodnený 
tým, že budúci kupujúci prevádzané byty užívajú dlhú dobu na základe nájomných zmlúv, za 
cenu podľa znaleckých posudkov zníženú o tridsať percent, t.j. dvojizbový byt za cenu 12 626 
€ a trojizbový byt za cenu 15 059 €. 
 

číslo: 452/13 
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

návrh mesta na predaj bytu č. 22 vo vchode č. 1 v bytovom dome, súpisné č. 343 
nachádzajúcom sa na pozemkoch parcela č. 1902/1 a 1902/2 na Ulici M. Hodžu v Prievidzi;   

II.  schvaľuje  
 zámer mesta predať nehnuteľnosť – byt č. 22 vo vchode č. 1 v bytovom dome, súpisné č. 343 

nachádzajúcom sa na pozemkoch parcela č. 1902/1 a 1902/2 na Ulici M. Hodžu v Prievidzi 
formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

a) účel využitia  nehnuteľnosti – bývanie  
b) kúpna cena –  minimálne 18 037 € (podľa ZP č. 063/2013) 
c) zaplatenie kúpnej ceny – do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 453/13 
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť Milana Pavle, Ul. J. Okála č.10/3, Prievidza o zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie inžinierskych sietí – elektrickej NN prípojky 
k záhradnej chatke vo vlastníctve žiadateľa a to na časti pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 
387/1 ostatné plochy s výmerou 14909 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza;   
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II.     schvaľuje   
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie inžinierskych 
sietí – elektrickej NN prípojky k záhradnej chatke vo vlastníctve žiadateľa a to na časti 
pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 387/1 ostatné plochy s výmerou 14909 m2 vo 
vlastníctve mesta Prievidza  v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech 
vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 371/67 záhrady s výmerou 181 m2 s tým, že 
vecné bremeno sa zriadi na neobmedzený čas za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok rozlohy pozemku v m2 zaťaženého 
vecným bremenom  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaženého pozemku, 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 20,00 €/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, chodníka alebo spevnených plôch, 
alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150,00 € za každý deň omeškania. 

 
číslo: 454/13 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Prievidza, zastupujúcej investora Ing. Igora Cesneka 
INGSTAV, Podjazdová I.2765/6,  Prievidza, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 
mesta Prievidza strpieť umiestnenie inžinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej 
a plynovej prípojky a tiež strpieť vstup a vstupný chodník do budúceho objektu bytového domu 
a vjazd na parkovisko a povoliť ich vybudovanie po časti pozemku v  k.ú. Prievidza CKN 
parc.č. 791/4 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2298 m2 a CKN parc.č. 792 zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 1650 m2  vo vlastníctve mesta Prievidza,   

II.     schvaľuje 
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie inžinierskych 
sietí – vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a plynovej prípojky a tiež strpieť vstup a vstupný 
chodník do budúceho objektu bytového domu a vjazd na parkovisko a povoliť ich vybudovanie 
po časti pozemku v  k.ú. Prievidza CKN parc.č. 791/4 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
2298 m2 a CKN parc.č. 792 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1650 m2  vo vlastníctve 
mesta Prievidza  v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka 
budúceho objektu bytového domu a parkoviska na pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 
791/2 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 449 m2 a pozemku CKN parc.č. 791/7 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 645 m2 s tým, že vecné bremeno sa zriadi na 
neobmedzený čas 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  vrátene ochranného  pásma a ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
zaťaženého pozemku, 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 s tým, že trasa sietí bude vedená 
okrajom mestského pozemku 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 
150,00 € za každý deň omeškania. 
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číslo: 455/13 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Prievidza, zastupujúcej desiatich vlastníkov objektov  
v areáli bývalého družstva na Ukrniskách, ktorí sú investormi stavby „Areál Ukrniská – 
rekonštrukcia verejného vodovodu“, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza strpieť umiestnenie inžinierskych sietí – verejného vodovodu na pozemku v k.ú. 
Prievidza CKN parc.č. 542/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8788 m2 vo vlastníctve 
mesta Prievidza v rozsahu 10 m2 podľa zamerania Geometrickým plánom č. 320/2012 
vyhotoveným dňa 8.4.2013 spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s.r.o., a s povinnosťou strpieť 
v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za 
účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním 
opráv a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu v prospech Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., Banská Bystrica;      

II.   schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť umiestnenie inžinierskych 
sietí – verejného vodovodu z dôvodu realizácie stavby „Areál Ukrniská – rekonštrukcia 
verejného vodovodu“  na pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 542/1 zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 8788 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza v rozsahu 10 m2 podľa 
zamerania geometrickým plánom číslo 320/2012 vyhotoveným dňa 8.4.2013 spoločnosťou 
Geoslužba Prievidza, s.r.o., a s povinnosťou strpieť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený 
pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, 
prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení verejného 
vodovodu v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica,  
pričom vecné bremeno sa zriadi na neobmedzenú dobu 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  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 € ;  keď cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je  40,00 €/m2, odplata za zriadenie vecného bremena je 300,00 €; 
podmienkou je, že Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica sa písomne 
zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na umiestnenie 
inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré 
vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka, 
alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto závad,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150,00 € za každý deň omeškania. 

 
číslo: 456/13 
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť Mariána Bielika, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Š. Králika 28/3, o kúpu prípadne nájom 
nehnuteľnosti – časť pozemku parcela č. 910, k.ú. Prievidza, vo výmere 4m², na účel úpravy 
vzťahu k pozemku pod drobnou stavbou, 

II.  neschvaľuje  
predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza  – časti pozemku parcela č. 910, vo výmere 4 m², na 
účel úpravy vzťahu k pozemku pod drobnou stavbou pre Mariána Bielika, trvalý pobyt 
Prievidza,  Ul. Š. Králika 28/3.  
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číslo: 457/13 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti LUDO, spol. s r.o., so sídlom v Považskej Bystrici, Tatranská 295,                
o kúpu časti nehnuteľnosti – časť pozemku parcela č. 4870/1, k.ú. Prievidza, vo výmere 
približne 200m², na účel vybudovania 16 parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti stavby 
vo vlastníctve žiadateľa,  

II.   neschvaľuje  
predaj   nehnuteľnosti v  k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 4870/1 vo výmere podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom  (približne  200 m²)  na účel vybudovania 16 
parkovacích miest pre spoločnosť LUDO, spol. s r.o., so sídlom v Považskej Bystrici, 
Tatranská 295. 
 

číslo: 458/13 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti APF Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Špitálska 10, o kúpu  
časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5403, zastavané plochy a nádvoria v 
rozsahu výmery 1400 m², na účel vybudovania rozšírenia IBV na Ulici I. Vysočana o rodinné 
domy, ktoré by architektonicky zapadali do okolitej výstavby, 

II.  neschvaľuje  
predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemku parcela č. 5403, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 1400 m², pre spoločnosť APF Development,  s.r.o., so sídlom v 
Bratislave, Špitálska 10.  

                                                                                                 
číslo: 459/13 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spol. CIBAMED, s.r.o., so sídlom GALTERRA, spol. s.r.o., Lazany 255, o kúpu 
nehnuteľnosti – zdravotného strediska na Ulici M. Gorkého 1 v Prievidzi, za symbolickú cenu 
s tým, že žiadateľ v priebehu piatich rokov zrealizuje investičné práce v hodnote okolo 400 000 
€ až 500 000 €, 
b) informáciu o Znaleckom posudku č. 166/2013, vypracovanom znalcom Ing. Jurkovičom, 
ktorý ohodnotil stavbu zdravotného strediska súpisné č. 316 na Ulici M. Gorkého 1 aj 
s pozemkom parcela č. 5343 s výmerou 1147 m² na sumu 301 000 €, a to na základe 
objednávky spol. CIBAMED, s.r.o., so sídlom GALTERRA, spol. s .r.o., Lazany 255,     

II.  neschvaľuje 
 predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza  – stavby zdravotného strediska súpisné č. 316 na Ulici 

M. Gorkého 1 v Prievidzi, za symbolickú cenu, pre spol. CIBAMED, s.r.o., so sídlom 
GALTERRA, spol. s .r.o., Lazany 255. 

 
číslo: 460/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Blaženy Csovariovej, trvalý pobyt Prievidza, Hrabová ulica 12/5, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/42, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 
12 m² na účel vytvorenia okapového chodníka, 
b) informáciu o Geometrickom pláne č. 255/2013 vypracovanom spol. Geoslužba Prievidza, 
s.r.o., ktorým boli vytvorené tri pozemky, parcela č. 5400/151, zastavané plochy a nádvoria 
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s výmerou 4 m², parcela č. 5400/152, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m² a parcela 
č. 5400/153, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m², 

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

5400/151, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m², parcela č. 5400/152, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 5 m² a parcela č. 5400/153, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 12 m², vytvorené Geometrickým plánom č. 255/2013 z parciel 5400/41 
a 5400/42, pre Blaženu Csovariovú, trvalý pobyt Prievidza, Hrabová ulica 12/5, za cenu 
100,00 €/m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov zastavaných stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa; 

b) spôsob predaja nehnuteľností – pozemkov uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemky 
zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa.  

 
číslo: 461/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na prenechanie nehnuteľností do nájmu – časti pozemkov parcela č. 2221/1,               
č. 2217/1 a č. 2122/1 na Kláštornej ulici v Prievidzi pred OD Vtáčnik, v rozsahu výmery 36 m² 
a parcela č. 2130/7 v rozsahu výmery 24 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pri Piaristickom 
kostole do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

a) účel využitia  nehnuteľností  – stanovisko taxi služby, 
b) nájomné – minimálne vo výške 0,30 €/m²/deň,   
c) doba nájmu – neurčitá s 1 mesačnou výpovednou lehotou,  
d) platná licencia na prevádzku taxislužby, 

II.  schvaľuje  
zámer mesta prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza  – časti pozemkov parcela č. 2221/1,              
č. 2217/1 a č. 2122/1 na Kláštornej ulici pred OD Vtáčnik v rozsahu výmery 36 m² a parcela č. 
2130/7 v rozsahu výmery 24 m² na Kláštornej ulici v Prievidzi pri Piaristickom kostole formou 
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
a) účel využitia  nehnuteľnosti  – stanovisko taxi služby, 
b) nájomné – minimálne vo výške 0,30 €/m²/deň,   
c) doba nájmu – neurčitá s 1 mesačnou výpovednou lehotou, 
d) platná licencia na prevádzku taxislužby. 

 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 462/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti STAJOZ, s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Obrancov mieru 
544/35, o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela č. 2122/1, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 10 m² na Námestí slobody v Prievidzi, na účel 
prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením; 

b) informáciu, že dňa 11.11.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer 
mesta prenajať nehnuteľnosť – časť pozemku parcela č. 2122/1, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 10 m² na Námestí slobody v Prievidzi, na účel 
prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením spoločnosti STAJOZ s.r.o., so sídlom 
Lehota pod Vtáčnikom, Obrancov mieru 544/35, 
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II.  schvaľuje  
pre spoločnosť STAJOZ, s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Obrancov mieru  544/35, 
nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemku parcela č. 2122/1, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 10 m² na Námestí slobody v Prievidzi, na účel 
prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením;  

- 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 na predmete nájmu 
je umiestnený stánok s rýchlym občerstvením, ktorý bude slúžiť pre obyvateľov mesta, 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 v znení neskorších predpisov; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu určitú od 01.12.2013 do 
31.12.2013. 

 
číslo: 463/13 
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) informáciu, že boli doručené tri súťažné návrhy na uzavretie zmluvy o podnájme na 
nehnuteľnosť - nebytový priestor v budove CVČ Spektrum vrátanie zariadenia, súpisné 
číslo 40501, na parcele číslo 5293 a parcele číslo 5294 v k. ú. Prievidza, vedenej na LV 1, 
vo výmere 434,57 m². Podmienky obchodnej verejnej súťaže splnili dva súťažné návrhy, 
jeden súťažný návrh podmienky nesplnil; 

b) informáciu, že Mestská rada v Prievidzi uznesením č. 524/13 dňa 19.11.2013 vyhodnotila 
obchodnú verejnú  súťaž  ako úspešnú s tým, že najvhodnejší súťažný návrh spĺňajúci 
podmienky obchodnej verejnej súťaže predložil Jozef Oršula D.C. COMP, so sídlom 
Sebedražie, s podmienkami: 
a) zachovanie účelu využitia priestorov - prevádzkovanie kuchyne a výdajne teplej stravy, 
b) výška nájomného – 600 €/mesiac a zálohové platby za energie a služby, 
c) doba nájmu 5 rokov s 3 mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 464/13 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 346/11 zo dňa 29.11.2011 
z dôvodu nesúladu pôvodného geometrického plánu so súčasným stavom pozemkov po 
schválení Registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Prievidza (v skratke 
ROEP) Rozhodnutím číslo ROEP-4/2012 Z 6579/2012 zo dňa 27.11.2012, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 14.12.2012, 

II.   schvaľuje 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 346/11 zo dňa 29.11.2011 v časti I. 
a II. z dôvodu nesúladu pôvodného geometrického plánu so súčasným stavom pozemkov po 
schválení Registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Prievidza (v skratke 
ROEP) Rozhodnutím číslo ROEP-4/2012 Z 6579/2012 zo dňa 27.11.2012, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 14.12.2012;  celý pôvodný text  uznesenia číslo 346/11 sa vypúšťa a podľa 
Geometrického plánu číslo 31728553-01/2012 a podľa ROEP-u sa nahrádza textom:  

    Mestské zastupiteľstvo 
     I. berie na vedomie 

a) žiadosť Slovenskej republiky – Slovenská správa ciest, so sídlom v Bratislave, Miletičova 
19, IČO 00 33 28  o kúpu pozemkov v k.ú. Prievidza  
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   CKN parc.č. 8114/152 diel 1 – zastav. plocha s výmerou 12 m2, vytvorená z CKN parc.č. 8114/80 
   CKN parc.č. 370/53  diel 2 – zastav. plocha s výmerou 131 m2, vytvorená z CKN parc.č. 542/1 
   CKN parc.č. 370/53 diel 3 – zastav. plocha s výmerou 12 m2, vytvorená z CKN parc.č. 542/5 
   CKN parc.č. 370/53 diel 4 – zastav. plocha s výmerou 20 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/17 
   CKN parc.č. 370/53 diel 5 – záhrada s výmerou 1 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/24 
   CKN parc.č. 370/53 diel 9 – orná pôda s výmerou 1 756 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/64 diel 10 – orná pôda s výmerou 4 136 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/63 diel 11– orná pôda  s výmerou 1 992 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/54 diel 12– orná pôda s výmerou 1 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/60  diel 13 – orná pôda  s výmerou 170 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/55 diel 14 – orná pôda s výmerou 2 628 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/56 diel 15 – orná pôda s výmerou 1 738 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc,č. 370/53 diel 16 – zastav. plocha s výmerou 250 m2, vytvorená z CKN parc.č. 542/6 
   CKN parc.č. 370/53 diel 17 – zastav. plocha s výmerou 31 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/20 
   CKN parc.č. 370/53 diel 18 – zastav. plocha s výmerou 80 m2, vytvorená z CKN parc.č. 542/24  
   CKN parc.č. 8119/32 diel 19 – zastav. plocha s výmerou 194 m2, vytvorená z CKN parc.č. 8119/23 
   CKN parc.č. 8119/32 diel 20 – zastav. plocha s výmerou 104 m2, vytvorená z CKN parc.č. 8119/24 
   CKN parc.č. 8119/33 diel 21 – zastav. plocha s výmerou 1 m2, vytvorená z CKN parc.č. 8119/24 
   CKN parc.č. 8119/32 diel 22 – zastav. plocha s výmerou 48 m2, vytvorená z CKN parc.č. 8119/28 
   CKN parc.č. 210/113 diel 23 – ostatná plocha s výmerou 273 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11- 3226/101 
   CKN parc.č. 210/113 diel 26 – ostatná plocha s výmerou 100 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
   CKN parc.č. 189/41 diel 27 – ostatná plocha s výmerou 1 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
   CKN parc.č. 189/42  diel 28 –  ostatná plocha s výmerou 19 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
   CKN parc.č. 189/42 diel 29  – ostatná plocha s výmerou 58 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
   CKN parc.č. 189/46 diel 30 – ostatná plocha s výmerou 48 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
   CKN parc.č. 189/46 diel 31 – ostatná plocha s výmerou 169 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
   CKN parc.č. 210/112 diel 32 – ostatná plocha s výmerou 105 m2, vytvorená z EKN parc.č. 113226/4 
   CKN parc.č. 210/112 diel 33 – ostatná plocha s výmerou 352 m2, z EKN parc.č. 11-3226/4 
   CKN parc.č. 189/45 diel 34 – ostatná plocha s výmerou 1 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
   CKN parc.č. 370/62 diel 38 – záhrada s výmerou 499 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/25 
   CKN parc.č. 370/25 diel 39 – záhrada s výmerou 727 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/25 
   CKN parc.č. 370/25 diel 40 – záhrada s výmerou 17 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/26 
   CKN parc.č. 370/59 diel 41 – ostatná plocha s výmerou 22 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11- 3226/201 
   CKN parc.č. 370/58 diel 42 – ostatná plocha s výmerou 302 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-   3226/201 
   CKN parc.č. 210/118 diel 56 – ostatná plocha s výmerou 9 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 
   CKN parc.č. 220/112 diel 57 – ostatná plocha s výmerou 368 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 
   CKN parc.č. 210/116 diel 58 – ostatná plocha s výmerou 31 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 
   CKN parc.č. 210/115 diel 59 – ostatná plocha s výmerou 397 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 
   CKN parc.č. 1207/35 diel 141 – ostatná plocha s výmerou 197 m2, vytvorená z EKN parc.č. 3218 
   CKN parc.č. 1207/35 diel 142 – ostatná plocha s výmerou 208 m2, vytvorená z EKN parc.č. 3219 
   CKN parc.č. 1204/67 diel 154 – orná pôda s výmerou 270 m2, vytvorená z EKN parc.č. 2640 
   CKN parc.č. 1204/86 diel 174 –orná pôda s výmerou 172 m2, vytvorená z EKN parc.č. 2930 
 
b) informáciu, že dňa  11.11.2011 bol na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Prievidza 
zverejnený zámer mesta Prievidza previesť nehnuteľný majetok a uznesením Mestského  
zastupiteľstva v Prievidzi č. 344/11 zo dňa 29.11.2012 bol schválený spôsob prevodu vlastníctva 
tohto nehnuteľného majetku - pozemkov pre stavbu „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2.stavba – 
cesta  budúcej I/64“ z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenská 
správa ciest Bratislava  podľa ustanovenia  § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože medzi základné 
úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov patrí 
aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta  a potreby jeho obyvateľov, v súlade s čím 
Slovenská republika – Slovenská správa ciest   Bratislava vybuduje na vlastné náklady stavbu:  
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„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2.stavba –   cesta budúcej I/64“, ktorá bude slúžiť všetkým 
obyvateľom mesta Prievidza; 
II.  schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Prievidza z vlastníctva mesta Prievidza do  
vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenská správa ciest Bratislava za účelom realizácie 
stavby:  „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2.stavba – cesta budúcej I/64“, a to: 

   CKN parc.č. 8114/152 diel 1 – zastav. plocha s výmerou 12 m2, vytvorená z CKN parc.č. 8114/80 
   CKN parc.č. 370/53  diel 2 – zastav. plocha s výmerou 131 m2, vytvorená z CKN parc.č. 542/1 
   CKN parc.č. 370/53 diel 3 - zastav. plocha s výmerou 12 m2, vytvorená z CKN parc.č. 542/5 
   CKN parc.č. 370/53 diel 4 – zastav. plocha s výmerou 20 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/17 
   CKN parc.č. 370/53 diel 5 – záhrada s výmerou 1 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/24 
   CKN parc.č. 370/53 diel 9 – orná pôda s výmerou 1 756 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/64 diel 10 – orná pôda s výmerou 4 136 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/63 diel 11– orná pôda  s výmerou 1 992 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/54 diel 12– orná pôda s výmerou 1 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/60 diel 13 – orná pôda  s výmerou 170 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/55 diel 14 – orná pôda s výmerou 2 628 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc.č. 370/56 diel 15 – orná pôda s výmerou 1 738 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/4 
   CKN parc,č. 370/53 diel 16 – zastav. plocha s výmerou 250 m2, vytvorená z CKN parc.č. 542/6 

     CKN parc.č. 370/53 diel 17 – zastav. plocha s výmerou 31 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/20 
 CKN parc.č. 370/53 diel 18 – zastav. plocha s výmerou 80 m2, vytvorená z CKN parc.č. 542/24  

        CKN parc.č. 8119/32 diel 19 – zastav. plocha s výmerou 194 m2, vytvorená z CKN parc.č. 8119/23 
        CKN parc.č. 8119/32 diel 20 – zastav. plocha s výmerou 104 m2, vytvorená z CKN parc.č. 8119/24 
        CKN parc.č. 8119/33 diel 21– zastav. plocha s výmerou 1 m2, vytvorená z CKN parc.č. 8119/24 
        CKN parc.č. 8119/32 diel 22 – zastav. plocha s výmerou 48 m2, vytvorená z CKN parc.č. 8119/28 

CKN parc.č. 210/113 diel 23 – ostatná. plocha s výmerou 273 m2, vytvorená z EKN parc.č.11- 3226/101 
        CKN parc.č. 210/113 diel 26 – ostatná plocha s výmerou 100 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
        CKN parc.č. 189/41 diel 27 – ostatná plocha s výmerou 1 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
        CKN parc.č. 189/42 diel 28 –  ostatná plocha s výmerou 19 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
        CKN parc.č. 189/42 diel 29  – ostatná plocha s výmerou 58 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
        CKN parc.č. 189/46 diel 30 – ostatná plocha s výmerou 48 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
        CKN parc.č. 189/46 diel 31 – ostatná plocha s výmerou 169 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
        CKN parc.č. 210/112 diel 32 – ostatná plocha s výmerou 105 m2, vytvorená z EKN parc.č. 113226/4 
        CKN parc.č. 210/112 diel 33 – ostatná plocha s výmerou 352 m2, z EKN parc.č. 11-3226/4 
        CKN parc.č. 189/45 diel 34 – ostatná plocha s výmerou 1 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-3226/4 
        CKN parc.č. 370/62 diel 38 – záhrada s výmerou 499 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/25 
        CKN parc.č. 370/25 diel 39 – záhrada s výmerou 727 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/25 
        CKN parc.č. 370/25 diel 40 – záhrada s výmerou 17 m2, vytvorená z CKN parc.č. 370/26 
        CKN parc.č. 370/59 diel 41 – ostatná plocha s výmerou 22 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11- 3226/201 
        CKN parc.č. 370/58 diel 42 – ostatná plocha s výmerou 302 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11- 3226/201 
        CKN parc.č. 210/118 diel 56 – ostatná plocha s výmerou 9 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 
        CKN parc.č. 220/112 diel 57 – ostatná plocha s výmerou 368 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 
        CKN parc.č. 210/116 diel 58 – ostatná plocha s výmerou 31 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 
        CKN parc.č. 210/115 diel 59 – ostatná plocha s výmerou 397 m2, vytvorená z EKN parc.č. 11-5672 
        CKN parc.č. 1207/35 diel 141 – ostatná plocha s výmerou 197 m2, vytvorená z EKN parc.č. 3218 
        CKN parc.č. 1207/35 diel 142 – ostatná plocha s výmerou 208 m2, vytvorená z EKN parc.č. 3219 
        CKN parc.č. 1204/67 diel 154 – orná pôda s výmerou 270 m2, vytvorená z EKN parc.č. 2640 
        CKN parc.č. 1204/86 diel 174 – orná pôda s výmerou 172 m2, vytvorená z EKN parc.č. 2930 “. 
 
číslo: 465/13 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Modernizácia monitorovacieho kamerového 
systému v meste Prievidza “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,        
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II.  schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Modernizácia monitorovacieho kamerového systému 

v meste  Prievidza“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 2 000 €, t.j. 20 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 466/13 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého,  Prievidza, A. 
Hlinku, pred domom piaristov  “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,                

II.  schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého,  Prievidza,  A. Hlinku, pred 

domom piaristov“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 375 €, t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo:  467/13 
Mestské zastupiteľstvo  
I.  berie na vedomie 

informáciu o zmene termínu rokovania MsZ v mesiaci december 2013. Rokovanie MsZ bude 
zvolané na deň 10. 12. 2013. 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 

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

..............................................       .............................................         .........................................   
        Katarína Vráblová  Ing. Roman Gonda         Marcel Dobrovodský 
            predsedníčka             člen                                            člen 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, vedúca kancelárie prednostu MsÚ 

 


