
UZNESENIA MESTSKÉHO  
     ZASTUPITEĽSTVA                                                               

 

  
Zoznam uznesení   

 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo  dňa  28. 10. 2014 

od 405 do 435 
 

405. Zloženie návrhovej komisie 
406. Program MsZ  
407. Vyhodnotenie uznesení MsZ 
408. Dodatok č. 2 k IS č. 13 – Štatút MsP Prievidza 
409. Dodatok č. 4 k IS č. 15 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP Prievidza 
410. Doplnok č. 6 k Štatútu mesta Prievidza 
411. Protest prokurátora proti § 4 ods. 2  Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza 
412. Kúpa nájomného bytového domu 2 – 2 x 12 b. j. a inžinierske siete na sídlisku 

Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi vybudovaný spol. TO-MY-STAV, s. r. o., 
Kanianka v r. 2014 a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR 
a úveru zo ŠFRB 

413. Vyradenie hmotného majetku z evidencie majetku mesta (detské ihrisko) 
414. Podanie žalobného návrhu na súd  vo veci neplatnosti Zmluvy o zriadení vecného 

bremena uzatvorenej s Mgr. Petrom Šebom 
415. Žiadosť spol. PTH, a. s., o zriadenie vecného bremena 
416. Žiadosť Jána Briatku B a B, s. r. o., o kúpu oploteného areálu na Ul. J. Hollého  
417. Žiadosť Jána Briatku B a B, s. r. o., o kúpu nehnuteľností – stavby a pozemku na 

Novej ulici 
418. Vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľností na Novej ulici 
419. Ponuka Richarda Vardžíka na spätné odkúpenie nehnuteľnosti 
420. Žiadosť Marty Hromádkovej o kúpu nehnuteľnosti – bytu na Ul. M. Hodžu 
421. Žiadosť spol. LK Consulting, s. r. o.,  o prevod nehnuteľností 
422. Žiadosť Alexandry Húskovej o kúpu nehnuteľností 
423. Žiadosť Lukáša Gežíka a Ivana Gežíka o kúpu nehnuteľností 
424. Žiadosť Romana Repáča a manž. Aleny o kúpu časti pozemku 
425. Žiadosť Pavla Bátoru a manž. o kúpu pozemku 
426. Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov – podchod na Nedožerskej ceste 
427. Žiadosť Guiseppe Farenga, SEPLACK o nájom časti pozemku 
428. Žiadosť Petra Nováka – NOVAP o nájom časti pozemku 
429. Žiadosť spol. Jozef a spol., s.r.o., o nájom časti pozemku 
430. Žiadosť Juraja Kantora o nájom časti pozemku pod stavbou 
431. Žiadosť Juraja Kantora o nájom časti pozemku   
432. Žiadosť MC Slniečko o finančnú podporu založenú na spolufinancovaní nákladov za 

energie a služby spojených s užívaním nebytových priestorov, ktoré má v prenájme 
od mesta Prievidza 

433. Informácia o OVS – prevod nehnuteľnosti bytu na Ul. M. Hodžu (víťaz spol. ROVEX 
REALITY, s. r. o.) 

434. Informácia o OVS – prevod nehnuteľnosti – pozemku a stavby zdravotného strediska 
na Ul. M. Gorkého (víťaz spol. CIBAMED, s. r. o.) 

435. Informatívna správa o pracovnom postupe zaradenia elokovaných pracovísk ZUŠ L. 
Stančeka, Rastislavova ul. 745/ 13, Prievidza do siete škôl a školských zariadení 
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Uznesenia   
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo  dňa  28. 10. 2014 
od 405 do 435 

 
číslo: 405/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  Ing. Jozef Polerecký – predseda, Ing. Zuzana 
Lukáčová  – členka, MVDr. Vladimír Petráš  – člen;   

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie: Ing. Jozef Polerecký – predseda, Ing. Zuzana Lukáčová  
– členka, MVDr. Vladimír Petráš  – člen. 
 

číslo: 406/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 10. 2014,  
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 10. 2014. 
 
číslo: 407/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
            a)  Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi, 

b) Správu o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 25. 8. 2014 do 27. 10. 2014,  
  c) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi; 
II. s l e d u j e  u z n e s e n i a 

rok 2014:  38/II.; 88/II.; 138/II.; 199/II.;    
rok 2013: 136/III. body a., b.; 345/II.; 473/II.;  
rok 2011: 73/IV. až VI., 238/III.; 
rok 2010: 246/II. body M3, M9;  
rok 1997: 224/II.;   

 
 Majetkoprávne veci  

rok 2014:  16, 17, 28, 67, 70, 73,  103, 122, 147,149,165, 172, 174, 180, 193, 222, 
223, 228, 230, 232, 246, 248, 249, 250, 260,  261, 262, 265, 266,  267, 
268, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 293, 306, 309, 311, 313, 314, 315, 
319, 320, 324, 327, 328, 331, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352,486, 

 
rok 2013: 75, 154, 237, 326, 368, 364,  
rok 2012:  43, 171, 185, 231, 268 
rok 2010: 306/II. 
rok 2009: 318/III.;  
rok 2006: 546/III.;  
rok 2003: 76/I.; 

III.  v y p ú š ť a  z o  s l e d o v a n i a   u z n e s e n i a 
rok 2014: 97/II, 98/II., 202/II., 203/II.,  294/II., 365/II., 365/III.,   
rok 2013:  9/II. body a., b., c., 465/II., 480/II., 
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 Majetkoprávne veci  

rok  2014:       9, 10, 11, 13, 18,  54, 55, 56, 63, 71,102, 105,  106, 108, 109,  110,  
112,  114,  115,  116, 118,  119, 150,  152, 153,  157,  158,  159, 160,  
161, 162,  163,  168, 169,  171,  173,  175,  177,  179, 181,  192,  200, 
217, 233,  234,  235, 236, 237, 238,  239,  240, 242, 243, 244,  245, 
247,  278, 279,  280,  282,  283, 287,  292,  319, 330,  332, 333,  334,  
335, 336, 337,  339, 340,  342, 343, 344,   

   
 
rok 2013:  400,  404,  408,  445,  460, 485  

 rok 2012: 182 
 rok 2010: 278 
 
IV. o p r a v u j e   u z n e s e n i a 
 Majetkoprávne veci 

rok 2014:  246, 384 
 

V. r u š í  u z n e s e n i a 
 Majetkoprávne veci  

rok 2014: 12, 57, 72, 111, 164  
 

 
Uznesenie MsZ č. 246/14 zo dňa 27.05.2014 sa opravuje takto: 
 
v časti II. bod b)  sa za text   „- parcela registra C KN č. 1871/2, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 284 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-6 a VS-7),“ dopĺňa text: 
„ - parcela registra C KN č. 1834, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 922 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-6 a VS-7),  
- parcela registra C KN č. 1835/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 725 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-6 a VS-7), 
- parcela registra C KN č. 1835/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 899 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-6 a VS-7) , 
- parcela registra C KN č. 1859/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 298 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-6 a VS-7), 
- parcela registra C KN č. 1859/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 83 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-6 a VS-7) , 
- parcela registra C KN č. 5050/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 155 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-16 ), 
- parcela registra C KN č. 5050/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 107 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-16) , 
- parcela registra C KN č. 5045/1, ostatné plochy s výmerou 9 912 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-17 a VS-18) ,  
- parcela registra C KN č. 5046/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3990 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-17 a VS-18) ,  
 - parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 474 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-17 a VS-18) , 
- parcela registra C KN č. 5050/1, ostatné plochy s výmerou 14 121 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-17 a VS-18) , 
- parcela registra C KN č. 5036/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 243 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-17 a VS-18) ,  
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- parcela registra C KN č. 5036/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 774 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-17 a VS-18) ,  
- parcela registra C KN č. 4875/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 102 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-19) ,  
- parcela registra C KN č. 4973, ostatné plochy s výmerou 5 889 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-19) ,  
- parcela registra C KN č. 4983/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 134 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-19) ,  
- parcela registra C KN č. 4989, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 311 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-19) ,  
- parcela registra C KN č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 881 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-19) ,  
 - parcela registra C KN č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 881 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-20) ,  
  - parcela registra C KN č. 5511/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 139 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6360/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 528 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6378, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 959 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 378 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/37, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 344 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 497 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/62, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 640 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/119, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 535 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/120, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 315 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/22, záhrada s výmerou 1 682 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/23, záhrada s výmerou 349 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/24, záhrada s výmerou 747 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/25, záhrada s výmerou 1 966 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
23, VS-24 a VS-25) ,  
 - parcela registra C KN č. 6652/35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 446 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 400 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/52, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 206 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/60, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 363 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/89, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 187 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/90, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 195 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
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- parcela registra C KN č. 6652/180, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/183, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 199 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
 - parcela registra C KN č. 6652/184, ostatné plochy s výmerou 58 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/186, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 338 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/187, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/188, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
 - parcela registra C KN č. 6652/189, ostatné plochy s výmerou 28 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 1-272, orná pôda s výmerou 167 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 1-159, ostatné plochy  s výmerou 485 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 1-164, ostatné plochy s výmerou 4 876 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 1-769/1, ostatné plochy s výmerou 9 574 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 91-830/1, trvalé trávnaté porasty s výmerou 1 556 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 5289/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 34 705 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5289/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 248 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
  - parcela registra C KN č. 5291/1, ostatné plochy s výmerou 20 720 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5291/2, ostatné plochy s výmerou 26 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5291/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 28 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5291/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5291/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 42 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5291/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 37 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
- parcela registra C KN č. 5297, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 096 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5305/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 709 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5314/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 050 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER,  
- parcela registra C KN č. 5325/1, ostatné plochy s výmerou 21 040 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5327/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 53 855 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5332, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 958 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
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 - parcela registra C KN č. 5341, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 454 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5343, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 147 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 815 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5345/10, ostatné plochy s výmerou 1 899 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
 - parcela registra C KN č. 5345/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5345/30, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 81 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
 - parcela registra C KN č. 5345/31, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 86 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
- parcela registra C KN č. 5346/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 277 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5346/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 534 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
 - parcela registra C KN č. 5346/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 763 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5347/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 764 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5348/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 962 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5351, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 058 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5353/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 656 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
 - parcela registra C KN č. 5361, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 277 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5363/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 488 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5385, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 597 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5392/1, ostatné plochy s výmerou 5 724 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
 - parcela registra C KN č. 5399/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 196 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5399/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 33 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5399/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 237 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
 - parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 11 668 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
- parcela registra E KN č. 11-3907/2, ostatné plochy s výmerou 6 313 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
- parcela registra C KN č. 5293/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 706 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5393, ostatné plochy s výmerou 18 693 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
 - parcela registra C KN č. 5395, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 785 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
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- parcela registra C KN č. 1218/20, ostatné plochy s výmerou 643 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-11),  
 - parcela registra C KN č. 1209/16, ostatné plochy s výmerou 824 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1209/4, ostatné plochy s výmerou 571 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1217/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 452 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1218/10, ostatné plochy s výmerou 608 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1218/29, ostatné plochy s výmerou 164 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1217/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 385 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1213/2, ostatné plochy s výmerou 4 349 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1213/11, ostatné plochy s výmerou 382 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-11),  
- parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 474 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 808 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5089/1, ostatné plochy s výmerou 13 275 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5086/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 206 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5086/61, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 343 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5046/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 990 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5086/66, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5046/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 80 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5046/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 210 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5045/1, ostatné plochy s výmerou 9 912 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5086/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 206 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5066/1, ostatné plochy s výmerou 5 416 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5064, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 046 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5061/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 020 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5061/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 929 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 474 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
 - parcela registra C KN č. 5075/1, ostatné plochy s výmerou 8 062 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-14 a VS-15),  
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- parcela registra C KN č. 5034/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 267 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5075/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 67 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5075/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 92 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5075/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 264 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
 - parcela registra C KN č. 5061/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 934 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5072, ostatné plochy s výmerou 2 555 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 808 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),   
 - parcela registra C KN č. 5055, ostatné plochy s výmerou 8 222 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5019/6, ostatné plochy s výmerou 3 000 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-21),  
- parcela registra C KN č. 4866, ostatné plochy s výmerou 12 473 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-21),  
 - parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné plochy s výmerou 17 534 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-21),  
- parcela registra C KN č. 5019/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 761 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS -21) 
- parcela registra C KN č. 5020, ostatné plochy s výmerou 5 077 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-21),  
- parcela registra C KN č. 4864, ostatné plochy s výmerou 16 376 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-21),  
 - parcela registra C KN č. 5026/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 411 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS -21) 
- parcela registra C KN č. 2531, ostatné plochy s výmerou 19 735 m2 (Prípojka k futbalovému 
štadiónu a rozvody okruhu PK-2),  
 - parcela registra C KN č. 2548/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 512 m2(Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2)  
- parcela registra C KN č. 2548/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 888 m2(Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2)  
- parcela registra C KN č. 2553/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 957 m2(Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2)  
 - parcela registra C KN č. 2570/5, ostatné plochy s výmerou 2 945 m2 (Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2),  
- parcela registra C KN č. 2570/6, ostatné plochy s výmerou 3 607 m2 (Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2),  
- parcela registra E KN č. 11-3713/2, ostatné plochy s výmerou 6 139 m2 (Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2),  
- parcela registra C KN č. 788/7, ostatné plochy s výmerou 15 875 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 791/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 298 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 829/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 780 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 788/1, ostatné plochy s výmerou 77 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
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- parcela registra C KN č. 788/15, ostatné plochy s výmerou 325 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 788/16, ostatné plochy s výmerou 3 109 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 789, ostatné plochy s výmerou 5 814 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 95, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 777 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 99, ostatné plochy s výmerou 12 713 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 70, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 668 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 90/1, ostatné plochy s výmerou 21 387 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 78, ostatné plochy s výmerou 25 164 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 88, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 573 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 718 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 83, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 443 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
  - parcela registra C KN č. 90/3, ostatné plochy s výmerou 467 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 460 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 893/6, ostatné plochy s výmerou 14 213 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 880 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 910, ostatné plochy s výmerou 10 399 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 931, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 176 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 895, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 144 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 920/1, ostatné plochy s výmerou 7993 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 916, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1336 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 3978/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14217 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 3977/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9669 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 3980/2, ostatné plochy s výmerou 4931 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 3980/36, ostatné plochy s výmerou 4815 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 45/1, ostatné plochy s výmerou 21 994 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 50, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 604 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
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 - parcela registra C KN č. 51, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 541 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
  - parcela registra C KN č. 54, ostatné plochy s výmerou 11 609 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 60, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 560 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
  - parcela registra C KN č. 66/1, ostatné plochy s výmerou 23 026 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 66/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 128 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 66/7, ostatné plochy s výmerou 958 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 718 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 78, ostatné plochy s výmerou 25 164 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 101, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 275 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 75, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5965 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
  - parcela registra C KN č. 30, ostatné plochy s výmerou 12 483 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
  - parcela registra C KN č. 958/1, ostatné plochy s výmerou 4 596 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
  - parcela registra C KN č. 11/1, ostatné plochy s výmerou 5 790 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
  - parcela registra C KN č. 13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 645 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 929/1, ostatné plochy s výmerou 9105 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 110, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9382 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 116/1, ostatné plochy s výmerou 27612 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 124, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4623 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 403, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 985 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 404, ostatné plochy s výmerou 6399 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 421/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4434 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 395, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1599 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 150, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3139 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 155/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22058 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 155/6, ostatné plochy s výmerou 180 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
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- parcela registra C KN č. 3670/2, ostatné plochy s výmerou 246 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 1184/53, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 49 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 1184/54, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 121 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11881 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 4993/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 163 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 4997/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5082/93, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 86 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5082/91, ostatné plochy s výmerou 336 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 5082/122, ostatné plochy s výmerou 1296 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 5081, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2915 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2808 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5075/1, ostatné plochy s výmerou 8062 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29474 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5075/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 264 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5089/1, ostatné plochy s výmerou 13275 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 610 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 20/1, ostatné plochy s výmerou 10199 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5980 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 909, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 335 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 3676/1, záhrada s výmerou 204 m2(Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 787/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1948 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra E KN č. 2133/2, orná pôda s výmerou 3310 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 2131/101, ostatné plochy s výmerou 7859 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra E KN č. 2127/14, orná pôda s výmerou 81 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 3379/2, ostatné plochy s výmerou 269 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 3671/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
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- parcela registra E KN č. 3670/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 42 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 3670/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 3672, záhrada s výmerou 47 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 3551/6, záhrada s výmerou 79 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 3551/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 54 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 3562/2, ostatné plochy s výmerou 22 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 959/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3342 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 2573, orná pôda s výmerou 1712 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 2572, orná pôda s výmerou 1401 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
   - parcela registra E KN č. 2324/103, ostatné plochy s výmerou 102 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 2328/1, ostatné plochy s výmerou 770 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 2535/1, ostatné plochy s výmerou 2737 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 2617/1, ostatné plochy s výmerou 44 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra E KN č. 2618/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 2619, ostatné plochy s výmerou 36 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 9-2685/101, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1367 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 5028, ostatné plochy s výmerou 6047 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 5029, ostatné plochy s výmerou 5313 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra E KN č. 5033, orná pôda s výmerou 3965 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 1156/2, záhrada s výmerou 44 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-9, 
VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 1161/2, záhrada s výmerou 395 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-9, 
VS-10 – MLÁDEŽ), 
- parcela registra C KN č. 1835/6, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 3605 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 1871/2, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 284 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1891/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 225 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1891/3, ostatné plochy s výmerou 392 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1901/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1466 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
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  - parcela registra C KN č. 1905/1, ostatné plochy s výmerou 391 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1905/5, ostatné plochy s výmerou 2268 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1933/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1343 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1936/3, ostatné plochy s výmerou 6857 m2(Tepelný rozvod 
okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 1940/21, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 42 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 1940/22, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 2193 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1940/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 512 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2050/1, ostatné plochy s výmerou 1941 m2(Tepelný rozvod 
okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2051/3, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 372 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 2051/16, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 3249 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2051/19, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 306 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2062, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 50 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 2068, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 4879 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2071/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 318 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
   - parcela registra C KN č. 2072/1, ostatné plochy s výmerou 6765 m2(Tepelný rozvod 
okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2072/3, ostatné plochy s výmerou 455 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2072/6, ostatné plochy s výmerou 375 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2074, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2529 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2080, ostatné plochy s výmerou 850 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2090/6, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 2191 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2098, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 427 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2100/2, ostatné plochy s výmerou 507 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2100/15, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 85 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2100/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1940/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12362 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1941/1, záhrada s výmerou 1792 m2(Tepelný rozvod okruhu VS-
9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
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  - parcela registra C KN č. 2014, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2015, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra E KN č. 3546, ostatné plochy s výmerou 6492 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra E KN č. 11-266, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3978 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra E KN č. 272/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2114 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra E KN č. 333, ostatné plochy s výmerou 984 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra E KN č. 277, ostatné plochy s výmerou 80 m2(Tepelný rozvod okruhu VS-
9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 6361/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 146 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 11-210/104, zastavané plochy a nádvoria s výmerou                         
4016 m2(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ).  
a v časti I. bod b) a v časti II. bod b): 
 sa text  „- parcela registra C KN č. 5004“  nahrádza textom   „parcela registra C KN č. 
5004/1“ a text  „Sekundárne rozvody“   nahrádza textom    „Tepelný rozvod“. 
 
 
Uznesenie MsZ č. 384/14 zo dňa 30.09.2014 sa opravuje takto: 
 
v časti II. sa za text „rozvodnej skrine“  dopĺňa text  „a tiež strpieť vstup na tento pozemok 
v ktoromkoľvek čase na účel  prevádzkovania a vykonávania údržby a opráv inžinierskych 
sietí“. 
 
číslo: 408/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh Dodatku č. 2 k Internej smernici č. 13 – Štatút MsP Prievidza,  
II. schvaľuje   

Dodatok č. 2 Internej smernici č. 13 – Štatút MsP Prievidza. 
 
číslo: 409/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh Dodatku č. 4 k Internej smernici č. 15 – Organizačný a prevádzkový poriadok 
MsP Prievidza, 

II. schvaľuje  
Dodatok č. 4 k Internej smernici č. 15 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP 
Prievidza. 
 

číslo: 410/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh Doplnku č. 6 k Štatútu mesta Prievidza,  
II. schvaľuje  

Doplnok č. 6 k Štatútu mesta Prievidza.  
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číslo: 411/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

protest prokurátora Pd 137/14/3307 proti § 4 ods. 2  Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza,  

II.   vyhovuje  
protestu prokurátora Pd 137/14/3307 proti § 4 ods. 2  Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza.  

 
číslo: 412/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. v platnom znení o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní, 

b) podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov 
k opatreniu  č. 353/2011 Z.z., 

c) podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 
k opatreniu č. 353/2011 Z.z., 

d) podmienky žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR                     
č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, 

II. schvaľuje  
a) účel, na ktorý sa podpora požaduje – kúpa „Nájomné byty  2 x 12 b.j., Bytový dom 2 a 

inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“,  
b) investičný zámer – realizovať kúpu „Nájomné byty  2 x 12 b.j., Bytový dom 2 a 

inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“  v k.ú. Prievidza, na  parcelách                   
č. 6652/58 a 6652/59, vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracovala projektová kancelária CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza,  

c) spôsob financovania kúpy bytového domu nasledovne: podpora zo ŠFRB vo výške 
60 % - 625 580,00 € a  dotácia z MDVaRR SR vo výške 40% - 417 050,00 €, vlastné 
zdroje vo výške 11,00 € (celková cena podľa kúpnej zmluvy 1 042 641,00 €), spôsob 
financovania technickej vybavenosti: dotácia 70 080,00 € a vlastné zdroje 35 140,28 
€, (celková cena podľa kúpnej zmluvy 105 220,28 €),  

d) žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 150/2013 Z.z.  
o Štátnom fonde rozvoja a bývania, ktorý nahradil zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. o 
Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vo výške 625.580,00 €, 

e) spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB nehnuteľnosťou – „Nájomné byty  2 x 12 
b.j., Bytový dom 2 a inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“ , LV č.10111, na 
parcele č. 6652/58 a 6652/59 vo vlastníctve firmy TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, 
972 17  Kanianka, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

f) súhlas s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti 
úveru, najmenej však po dobu 30 rokov, 

g) súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB, 
h) súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu                

(§ 22 zákona č. 443/2010 Z.z.), 
i) uzatvorenie   kúpnej   zmluvy   na   kúpu   nehnuteľností   predávajúceho                          

TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby v meste Prievidza      
na Gazdovskej ul., ktoré sú označené v projektovej dokumentácii týchto stavieb ako 
objekty: 

           SO 01            - Bytový dom 2 – 2 x 12 bytových jednotiek 
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           SO 02  - Komunikácia, chodník, odstavné plochy 
           SO 03.1 - Rozšírenie verejného vodovodu 

     SO 03.2 - Prípojky vodovodu 
     SO 04.1 - Kanalizácia splašková 
     SO 04.2 - Kanalizácia dažďová 
     SO 06  - Elektrické prípojky 
     SO 07  - Verejné osvetlenie 
j)  kúpnu cenu za predaj nehnuteľností (2 x 12 b.j. a príslušná technická vybavenosť)    

dohodnutú takto: 

 SO 01 - Bytový dom 2 -  2 x 12 b.j.:               1.042.641,00 €  
 

SO 02  –  Komunikácia, chodníky, odstavné plochy             39.428,57 € 
SO 03.1 –  Rozšírenie verejného vodovodu               14. 917,00 € 
SO 03.2   –  Vodovodné prípojky         5.483,00 € 
SO 04.1   –  Kanalizácia splašková    21.426,71 € 
SO 04.2   –  Kanalizácia dažďová     18.859,00 € 
SO 06  –  Elektrické prípojky         1.285,00 € 
SO 07  –  Verejné osvetlenie       3.821,00 € 

Cena technickej vybavenosti  spolu:             105  220,28 € 
 

k)  v prípade obdržania úveru záväzok mesta Prievidza splácať úver zo ŠFRB vo výške 
625.580,00 €, pričom mesto v rozpočte  na tento účel vyčlení finančné prostriedky vo 
výške 12-násobku mesačnej splátky úveru a zabezpečí ich pravidelné splácanie 
počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania, 

l)   vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2015 vo 
výške 35.140,28 € na obstaranie technickej vybavenosti stavby: „Nájomné byty  2 x 
12 b.j., Bytový dom 2 a inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza“,  

m)  čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza túto skutočnosť oznámi Štátnemu fondu 
rozvoja bývania aj s priznanou výškou dotácie. 

 
číslo:  413/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh  na  vyradenie  hmotného  majetku  v  celkovej obstarávacej  cene 7 787,29 €            
z evidencie majetku  mesta  Prievidza, a to v zmysle  bodu 2.  zápisu  zo  zasadnutia  
Vyraďovacej, oceňovacej  a likvidačnej  komisie  pri MsÚ zo dňa 29.09.2014, 

II.   schvaľuje  
vyradenie  hmotného  majetku  v  celkovej obstarávacej  cene  7 787,29 € z evidencie     
majetku  mesta   Prievidza,  a to v zmysle  bodu 2.  zápisu   zo   zasadnutia    
Vyraďovacej,      oceňovacej   a likvidačnej  komisie pri MsÚ zo dňa 29.09.2014. 

 
číslo: 414/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na podanie žalobného návrhu na súd vo veci neplatnosti 
Zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa  15.11.2010 s Mgr.  Petrom 
Šebom, trvale bytom Prievidza, Veterná ul. č.716/35, 



 

    UZNESENIA MESTSKÉHO 
            ZASTUPITEĽSTVA   

 

17 
 

II.   ukladá právnej kancelárii 
vykonať všetky potrebné právne  kroky za účelom určenia neplatnosti Zmluvy 
o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 15.11.2010 s Mgr. Petrom Šebom,  
trvale bytom Prievidza, Veterná ul. č.716/35, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny celého Územného plánu mesta Prievidza, 
ktorý bude pripomienkovaný za každý výbor volebného obvodu samostatne.  
 

číslo: 415/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť  spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom v Prievidzi, Ul. 
G. Švéniho 3H, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
na  časti  pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 
5345/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 77 815 m2  právo uloženia 
inžinierskych sietí – horúcovodnej prípojky tepla (o dĺžke 10 m z predizolovaného 
bezkanálového potrubia) do odovzdávacej stanice tepla do objektu Supermarket 
COOP Jednota na Ul. K. Novackého 27 a udelenie súhlasu s vybudovaním prípojky, 

II.   schvaľuje    
a)  výnimku z Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza, čl. 3.1.6, keď žiadosť o zriadenie vecného bremena bola pred hlasovaním 
v mestskom zastupiteľstve  prerokovaná len v MsR a nebola prerokovaná 
v príslušných komisiách MsZ a VVO,  
b)  zriadenie  vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú.  Prievidza  parcela registra C KN č. 5345/1, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 77 815 m2  právo uloženia inžinierskych sietí – horúcovodnej 
prípojky tepla (o dĺžke 10 m z predizolovaného bezkanálového potrubia) do 
odovzdávacej stanice tepla do objektu Supermarket COOP Jednota na Ul. K. 
Novackého 27  v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom a strpieť vstup, 
vjazd, prechod a prejazd peších osôb a motorových vozidiel, uloženie, vedenie, 
prevádzku, obsluhu, odpočty, údržbu a opravy predmetného  tepelného zariadenia na 
výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v prospech spoločnosti Prievidzské 
tepelné hospodárstvo, a. s., Prievidza 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  ochranného  pásma po každej strane a  ceny  rovnajúcej 
sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými 
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 
pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej 
lokalite je 75,00 €/m2; podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 
mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude 
priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú 
z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené 
v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150,00 € za každý deň 
omeškania, 
c) udelenie súhlasu s vybudovaním  horúcovodnej prípojky  na časti pozemku v k. ú. 
Prievidza  parcela registra C KN č. 5345/1. 
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číslo: 416/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Jána Briatku B a B, s. r. o., so sídlom v Nitrianskom Rudne, Poštová ulica                
č. 11, o kúpu  nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to oploteného areálu na Ul. J. Hollého 
č. 2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, na účel prevádzkovania administratívnej 
budovy,   

  II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to oplotený areál na 
Ul. J. Hollého č. 2,  
- administratívna budova súpisné č. 10418 na parcele registra C KN  č. 1889, garáž 

súpisné č.10769 na  parcele registra C KN č.  1891/7, garáž súpisné č. 10769 na 
parcele registra C KN č. 1891/6 a garáž súpisné č. 10769 na parcele registra C 
KN 1891/5 s príslušenstvom, 

- pozemky: parcela registra C KN č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
278 m2, parcela registra C KN č. 1891/7 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
18 m2, parcela registra C KN č.1891/6 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
19 m2, parcela registra C KN č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
29 m2 a  časti z parcely registra C KN č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 605 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, pre Jána Briatku B a B, 
s.r.o., so sídlom v Nitrianskom Rudne, Poštová ulica č. 11, na účel 
prevádzkovania administratívnej budovy.  

 
číslo: 417/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Jána Briatku B a B, s. r. o., so sídlom v Nitrianskom Rudne, Poštová ulica            
č. 11, o kúpu  nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to stavby na Novej ulici, súpisné č. 
I.470 a pozemku, zapísaných na liste vlastníctva č. 294, na účel prevádzkovania  
administratívnej budovy,   

II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to stavby na Novej 
ulici, súpisné č. I.470 a pozemku, parcela registra C KN č. 2192 – zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 453 m², zapísaných na liste vlastníctva č. 294, pre Jána Briatku 
B a B, s.r.o., so sídlom v Nitrianskom Rudne, Poštová ulica 11.  

 
číslo: 418/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to stavby na Novej ulici, súpisné č. I.470 a pozemku, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 294, na účel prevádzkovania administratívnej 
budovy, 

II. schvaľuje   
zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – 
a to stavby na Novej ulici, súpisné číslo I.470, nachádzajúcej sa na pozemku parcela 
registra C KN č. 2192, a pozemok parcela registra C KN č. 2192, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 453 m², zapísaných na liste vlastníctva č. 294, formou novej 
obchodnej  verejnej súťaže s podmienkami: 
1. účel využitia: podnikateľské účely, prípadne bývanie,  
2. kúpna cena: minimálne vo výške 60 500,00 € (podľa ZP), 
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3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy. 
 

číslo: 419/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

ponuku Richarda Vardžíka, trvalý pobyt Cigeľ č. 215, Prievidza na spätné odkúpenie 
nehnuteľnosti – pozemku, parcely registra C KN č. 3591/340, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 362 m2, ktorú nadobudol Kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení 
predkupného práva č. 46/12 uzavretou dňa 07.01.2013, na účel výstavby skladových 
alebo výrobných priestorov. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva 
nadobudla účinnosť dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností dňa 15.02.2013. Svoju žiadosť odôvodnil zdravotnými a finančnými 
problémami;  

II. neschvaľuje  
spätné odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku, parcela registra C KN č. 3591/340, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 362 m2, odčlenenej Geometrickým plánom            
č. 166/2012 z parcely registra C KN č. 3591/1,  ktorú nadobudol Richard Vardžík, 
trvalý pobyt Cigeľ č. 215, Prievidza, Kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení 
predkupného práva č. 46/12 uzavretou dňa 07.01.2013 podľa § 588, 602 a nasl. 
Občianskeho zákonníka, na účel výstavby skladových alebo výrobných priestorov. 

 
číslo: 420/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a)  žiadosť Marty Hromádkovej, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodžu 343/3, o kúpu 
nehnuteľnosti – bytu č. 21 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu súpisné 
č. 343 postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 
1902/2, ktorý žiadateľka užíva na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu 
neurčitú, 

b) informáciu, že dňa 13.10.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta predať Marte Hromádkovej, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodžu 343/3,  
nehnuteľnosť– byt č. 21 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu súpisné č. 
343, 

II.  schvaľuje 
prevod nehnuteľnosti prebytočného majetku, nehnuteľnosti – bytu č. 21 na 6. 
poschodí vo vchode č. 3 bytového domu súpisné č. 343 postaveného na pozemkoch 
parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN  č. 1902/2, pre Martu Hromádkovú, trvalý 
pobyt Prievidza,  Ulica M. Hodžu 343/3, za cenu 12 626,00 €, spôsobom 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 žiadateľka uvedený byt 
dlhodobo užíva na základe nájomnej zmluvy. 

 
číslo: 421/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti LK Consulting, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Sartorisova 8, 
o prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza – pozemkov, parcela registra C KN č. 787/5,  
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m2 a parcela registra C KN č. 791/5, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2,  (na pozemkoch sa nachádza bývalý 
objekt I. ZŠ Ul. S. Chalupku, súpisné č. 418, orientačné č. 4, na LV 1 ako 
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prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ),  parcela registra C KN č. 787/1, diel 4, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 018 m2 , odčlenená z parcely registra C KN 
č. 787/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 948 m2, zapísaná na LV č. 8114 a 
parcela registra C KN č. 787/1, diel 5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 177 
m2,  odčlenená z parcely registra C KN č. 791/4, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou  2 298 m2, zapísaná na LV č. 1  a parcely registra C KN  č. 787/10, diel 3, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m2, č. 787/11, diel 2, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 124 m2 a č. 787/12, diel 1, ostatné  plochy s  výmerou  51 m2,  
všetky tri parcely odčlenené z parcely č. 787/1, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 1 948 m2, zapísané na LV č. 8114,  pozemky zamerané a odčlenené  
Geometrickým plánom č. 169/2014,  spolu s výmerou 2 435 m2, v zmysle 
schváleného uznesenia MsZ č. 62/14 zo dňa 25.02.2014   za cenu 49,30 €/m2 (cena 
podľa ZP) a uznesenia MsR č. 236/14 zo dňa 23.04.2014, 

II. schvaľuje  
prevod prebytočného majetku, nehnuteľností v k. ú. Prievidza – pozemkov, parcela 
registra C KN č. 787/5,  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m2 a parcela 
registra C KN č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2,  (na 
pozemkoch sa nachádza bývalý objekt I. ZŠ Ul. S. Chalupku, súpisné č. 418, 
orientačné č. 4, na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ),  parcela registra C 
KN č. 787/1, diel 4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 018 m2 , odčlenená 
z parcely registra C KN č. 787/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 948 m2, 
zapísaná na LV č. 8114 a parcela registra C KN č. 787/1, diel 5, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 177 m2,  odčlenená z parcely registra C KN č. 791/4, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou  2 298 m2, zapísaná na LV č. 1  a parcely registra C KN  
č. 787/10, diel 3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m2, č. 787/11, diel 2, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 124 m2 a č. 787/12, diel 1, ostatné  plochy s 
 výmerou  51 m2,  všetky tri parcely odčlenené z parcely č. 787/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 1 948 m2, zapísané na LV č. 8114,  pozemky zamerané 
a odčlenené  geometrickým plánom č. 169/2014,  spolu s výmerou 2 435 m2, pre 
spoločnosť LK Consulting, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Sartorisova 8, v zmysle 
schváleného uznesenia MsZ č. 62/14 zo dňa 25.02.2014   za cenu 49,30 €/m2 (cena 
podľa ZP) a uznesenia MsR č. 236/14 zo dňa 23.04.2014, a to  podľa § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov, 
vzhľadom na skutočnosť, že žiadané pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy – pozemkov, ktoré svojím umiestnením 
a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.  

 
číslo:  422/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Alexandry Húskovej, trvalý pobyt Prievidza, Priama ulica č. 5/8, o kúpu 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to objektov – pavilónov D, E, F (bývalá II. ZŠ na Ul. 
Sama Chalupku) a pozemkov pod nimi, vrátane priľahlých pozemkov na Zadnej ulici, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1, na účel vytvorenia dôstojného a náležite 
zodpovedajúceho miesta a pobytu pre dôchodcov/dom dôchodcov;  

II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to objekty - pavilóny 
D, E, F (bývalá II. ZŠ na Ul. Sama Chalupku), a pozemkov pod nimi, parcela  registra 
C KN č. 829/12 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m², parcela registra C 
KN č. 829/11 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m², parcela registra C KN 
č. 829/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m²,  vrátane priľahlého 
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pozemku na Zadnej ulici, časť parcely C KN č. 829/6 – zastavané plochy             
a nádvoria s výmerou 3 455 m², zapísaných na liste vlastníctva č. 1, pre Alexandru 

            Húskovú, trvalý pobyt Prievidza, Priama ulica č. 5/8. 
 
číslo: 423/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Lukáša Gežíka a Ivana Gežíka, trvalý pobyt Kanianka, Šípková ulica 170/15,  
o kúpu nehnuteľnosti – pozemku parcela C KN č. 4990/1, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery približne 138 m² na účel vybudovania prístavby k stavbe 
fitnes centra 3G Fitnes club súpisné č. 1921 v spoluvlastníctve žiadateľov,  

II.  schvaľuje  
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok, nehnuteľnosť – časť 

pozemku parcela reg. C KN č. 4990/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery približne 138 m² podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, 
pre Lukáša Gežíka a Ivana Gežíka, trvalý pobyt Kanianka, Šípková ulica 
170/15, za cenu 75,00 €/m², na účel vybudovania prízemnej prístavby k stavbe  
fitnes centra 3G Fitnes club súpisné č. 1921 v spoluvlastníctve žiadateľov, 

b) spôsob predaja nehnuteľnosti – pozemku uvedeného 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 žiadaný pozemok je 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľov. 

 
číslo: 424/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Romana Repáča a manž. Aleny, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Bukovčana                 
č. 833/27, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, časť pozemku  parcela registra C 
KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou približne 116 m2,  na účel rozšírenia 
predzáhradky a zachovania línie ulice;  
b)  informáciu, že dňa 08.10.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta     
predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, uvedenú v písm. a) bod I. tohto uznesenia, na  
účel rozšírenia predzáhradky a zachovania línie ulice, pre Romana Repáča a manž. 
Alenu, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Bukovčana č. 833/27; 

II. schvaľuje  
prevod prebytočného majetku, nehnuteľnosti   v  k. ú. Prievidza, pozemku  parcela 
registra C KN č. 7066/70, orná pôda s výmerou  116 m2, odčleneného  Geometrickým 
plánom č. 81/2014 vypracovaným spoločnosťou GEOing, s. r. o., Prievidza, na účel 
rozšírenia predzáhradky a zachovania línie ulice, za cenu 20,00 €/m2,   pre Romana 
Repáča a manž. Alenu, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Bukovčana   č. 833/27, 
spôsobom predaja podľa § 9a ods. 8   písm. e)  zákona   č. 138/1991 Zb. o   majetku   
obcí  v znení   neskorších predpisov  ako dôvod  hodný  osobitného zreteľa  
odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne  priľahlý  k nehnuteľnostiam 
vo vlastníctve  žiadateľov, ktorí  budú   zabezpečovať  namiesto  mesta  podľa  § 4 
ods. 3 písm. g) zákona č.  369/1990  Zb.    o    obecnom     zriadení     v   znení     
neskorších predpisov  verejnoprospešné služby – správu a údržbu verejnej zelene.  
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číslo: 425/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Pavla Bátoru a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom 
182/32, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Hradec - pozemku parcela registra C KN č. 
469/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 55 m², na záhradkárske účely. 
Pozemok sa nachádza vo dvore žiadateľov, ktorý je oplotený a dlhodobo užívaný, 
b) informáciu, že dňa 08.10.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza previesť Pavlovi Bátorovi a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, 
Pod hrádkom 182/32, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec - pozemok parcela registra C KN 
č. 469/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 55 m², na záhradkárske účely, 

II.  schvaľuje  
prevod prebytočného majetku, nehnuteľnosti v k. ú. Hradec – pozemku, parcela 
registra C KN č. 469/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 55 m² ako diel 4, 
odčlenený Geometrickým plánom č. 43/2014 úradne overeným Ing. Barborou 
Petriskovou pod č. 618/2014 zo dňa 07.07.2014 z pozemku parcela E KN č. 849, 
zapísanej na LV č. 877, pre Pavla Bátoru a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, 
Pod hrádkom 182/32, za cenu 10,00 €/m² na záhradkárske účely, spôsobom podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný 
pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí 
sa oň riadne starajú, čím zabezpečujú namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
verejnoprospešné služby – správu a údržbu verejnej zelene. 

 
číslo: 426/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh odboru výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne vyporiadanie 
pozemkov v k. ú. Prievidza  pod existujúcim objektom „Podchod na Nedožerskej 
ceste“ v zmysle projektovej dokumentácie, na účel vybudovania stavby „Chodník na 
Nedožerskej ceste“, 

II. schvaľuje   
majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov v k. ú. Prievidza pod existujúcim objektom 
„Podchod na Nedožerskej ceste“ v zmysle projektovej dokumentácie a podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom,  za kúpnu cenu 11,62 €/m2,  na účel 
vybudovania stavby „Chodník na Nedožerskej ceste“. 

 
číslo: 427/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Guiseppe Farenga, SEPLACK, miesto podnikania Nedožery-Brezany, 
Budovateľská ulica 305/79, o nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku 
parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery               
48 m2 pod stánkom rýchleho občerstvenia, 
b) informáciu, že dňa 08.10.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra 
C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 48 m2 pod stánkom 
rýchleho občerstvenia vo vlastníctve žiadateľa, pre Guiseppe Farenga, SEPLACK, 
miesto podnikania Nedožery-Brezany, Budovateľská ulica 305/79, 

II.   schvaľuje  
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pre Guiseppe Farenga, SEPLACK, miesto podnikania Nedožery-Brezany, 
Budovateľská ulica 305/79, nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
a) nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 48 m2 pod stánkom rýchleho občerstvenia vo vlastníctve 
žiadateľa; 
b) spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, 
že na predmete nájmu sa nachádza stánok rýchleho občerstvenia vo vlastníctve 
nájomcu, na ktorom bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta, t.j. aj starostlivosťou o všestranný rozvoj 
územia mesta a o potreby jeho obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov; 
c) za podmienok  - nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú                       
s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 428/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Petra Nováka - NOVAP, miesto podnikania Prievidza, Ul. J. Palárika 19/13, 
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemku parcela registra C KN č. 2/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 6,5 m² pod stánkom na predaj novín, 
časopisov a tabakových výrobkov, 
b) informáciu, že dňa 08.10.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra 
C KN č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 6,5 m², pod stánkom na 
predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, pre Petra Nováka - NOVAP, miesto 
podnikania Prievidza, Ul. J. Palárika 19/13, 

II.         schvaľuje 
pre Petra Nováka - NOVAP, miesto podnikania Prievidza, Ul. J. Palárika 19/13, nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
a) nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemku parcela registra C KN č. 2/1, 
zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 6,5 m², pod stánkom na predaj novín, 
časopisov a tabakových výrobkov; 
b)  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 odôvodneného 
tým, že na predmete nájmu je umiestnený novinový stánok vo vlastníctve žiadateľa, 
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, 
c) za podmienok nájomného pod stánkom vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú 
s 3-mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu. 

 
číslo: 429/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti JOZEF a spol., s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica I. Bukovčana 
1286, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN 
č. 5086/1, v rozsahu výmery 38 m², na účel umiestnenia letnej terasy, 

II.  neschvaľuje  
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zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť 
pozemku parcela registra C KN č. 5086/1 v rozsahu výmery 38 m², na účel 
umiestnenia letnej terasy, pre  spoločnosť JOZEF a spol., s.r.o., so sídlom v Prievidzi, 
Ulica I. Bukovčana 1286. 

 
číslo: 430/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Juraja Kantora, miesto podnikania Prievidza, Ulica Š. Králika 457/3, o nájom 
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 4996/7 
v rozsahu výmery 34 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku zastavaného stavbou nachádzajúcou sa  na pozemku parcela 
registra C KN č. 4996/5 v polyfunkčnom objekte v ľavo,   

II.   schvaľuje  
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok,  nehnuteľnosť  – 
časť pozemku parcela registra C KN č. 4996/7 v rozsahu výmery 34 m2, na 
účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku zastavaného stavbou nachádzajúcou 
sa  na pozemku parcela registra C KN  č. 4996/5, pre Juraja Kantora, miesto 
podnikania Prievidza, Ulica Š. Králika 457/3, za podmienok nájomného vo výške 0,20 
€/m2/deň na dobu neurčitú 3-mesačnou výpovednou lehotou, 
b) spôsob v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, 
že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 
 

číslo: 431/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Juraja Kantora, miesto podnikania Prievidza, Ulica Š. Králika 457/3, 
o nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 
4996/1 v rozsahu výmery 27 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel umiestnenia 
celoročného vonkajšieho sedenia pred prevádzkou Café bar Jakub, nachádzajúcej sa  
na pozemku parcela registra C KN č. 4996/5 v polyfunkčnom objekte, v ľavo na 
prízemí,  
b) informáciu, že dňa 08.10.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra 
C KN č.4996/1, v rozsahu výmery 27 m2, na účel umiestnenia celoročného 
vonkajšieho sedenia pred prevádzkou žiadateľa, pre Juraja Kantora, miesto 
podnikania Prievidza, Ulica Š. Králika 457/3,  

II.   schvaľuje  
pre Juraja Kantora, miesto podnikania Prievidza, Ulica Š. Králika 457/3,  nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
a) nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 4996/1, v rozsahu výmery              
27 m2,  na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia pred prevádzkou 
žiadateľa;  
b) spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že predmet 
nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke Café bar Jakub, 
ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, 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 a potreby 
obyvateľov mesta podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov; 
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c) za podmienok  - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.04. do 
15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú 
s 1-mesačnou výpovednou lehotou.  

 
číslo: 432/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Materského centra Slniečko, o.z., so sídlom v Prievidzi, MŠ Športová ul.                
č. 134, o finančnú podporu založenú na spolufinancovaní nákladov za energie a 
služby, spojených s užívaním nebytových priestorov, ktoré má v prenájme od mesta 
Prievidza,  

II.  schvaľuje  
uzatvorenie  Dodatku č. 4 k Nájomnej zmluve č. 06/2006/Š v znení dodatkov 1-3,  
s Materským centrom Slniečko, o.z., so sídlom v Prievidzi,  ktorým sa v Čl. 
V Nájomné a súvisiace finančné  vzťahy bod 3 nahradí znením: 
„Náklady za energie a služby spojené s užívaním predmetu nájmu uhradí MC 
Slniečko vo výške 45% z ročného nájomného určeného splátkovým kalendárom 
s tým, že zvyšné náklady spojené s prevádzkou a užívaním nebytového priestoru 
budú hradené z rozpočtu mesta Prievidza. Úľava na nájomnom sa poskytuje na celý 
rok 2014, s účinnosťou od 01.01.2014.“ 

 
číslo: 433/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
na prevod prebytočného majetku,  nehnuteľnosti – bytu č. 23, nachádzajúceho sa na 
6. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu súpisné č. 343 na Ulici M. Hodžu, 
vyhlásenej mestom Prievidza dňa 10.09.2014 na základe uzn. MsZ  č. 306/14 zo dňa 
26.08.2014,  
b) informáciu o doručení štyroch súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a).  
Predložené súťažné návrhy spĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
ROVEX REALITY, s.r.o., so sídlom v Partizánskom, Jesenského 230/7, 
REALTY FINANCE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. M. Falešníka 10, 
Zlatko Krško, trvalý pobyt Morovno 112, Handlová, 

  Predložený súťažný návrh nespĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
PharmDr. Gabriela Leitmanová, trvalý pobyt Prievidza, Ul. B. Slančíkovej. 
MsR uznesením č. 513/14  zo dňa 21. 10. 2014: 
a)  vylú čila  súťažný návrh PharmDr. Gabriely Leitmanovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. 
B. Slančíkovej, z obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti bytu č. 23, 
nachádzajúceho sa na 6. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu súpisné č. 343 na 
Ulici M. Hodžu, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 10.09.2014 na základe uzn. MsZ č. 
306/14 zo dňa 26.08.2014 z dôvodu nepodpísania a nedatovania návrhu kúpnej 
zmluvy, 
b) stanovila  poradie súťažných návrhov v obchodnej verejnej súťaži na prevod 
nehnuteľnosti: 
č. 1 ROVEX REALITY, s.r.o., so sídlom v Partizánskom, Jesenského 230/7:  21 600 € 
č. 2 REALTY FINANCE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. M. Falešníka 10:   19 303 € 
č. 3 Zlatko Krško, trvalý pobyt Morovno 112, Handlová:  19 300 € 
c) odmietla  súťažné návrhy navrhovateľov umiestnených v obchodnej verejnej súťaži 
pod poradovým číslom 2. a 3. 
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 d) vyhodnotila  obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 10.09.2014 
na základe uzn. MsZ č. 306/14 zo dňa 26.08.2014 ako úspešnú, najvhodnejší 
súťažný návrh predložila spol.  ROVEX REALITY, s.r.o. so sídlom Partizánske, 
Jesenského 230/7, 
e) požiadala primátorku mesta  uzatvoriť kúpnu zmluvu so spol. ROVEX REALITY, 
s.r.o., so sídlom v Partizánskom, Jesenského 230/7, ktorej súťažný návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku, nehnuteľnosti v obchodnej 
verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 10.09.2014 v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 306/14 zo dňa 26.08.2014 bol vyhodnotený 
ako najvhodnejší s podmienkami:  

 1. účel využitia: bývanie, 
            2. kúpna cena:  21 600,00 €, 
            3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
číslo: 434/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
na prevod  prebytočného majetku, nehnuteľnosti – stavby zdravotného strediska, 
súpisné č. 316 a pozemku pod stavbou na Ulici M. Gorkého 1 v Prievidzi, vyhlásenej 
mestom Prievidza dňa 10.09.2014 na základe uzn. MsZ  č. 320/14 zo dňa 
26.08.2014, 
b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a).  
Predložený súťažný návrh spol. CIBAMED, s.r.o., so sídlom Lazany 255, spĺňa 
podmienky obchodnej verejnej súťaže;   

 MsR uzn. č. 514/14 zo dňa 21. 10. 2014  vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž 
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 10.09.2014 na základe uzn. MsZ č. 320/14 zo dňa 
26.08.2014 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh predložila spol. CIBAMED, s.r.o., so 
sídlom Lazany 255.  
MsR požiadala primátorku mesta po získaní súhlasu Fondu národného majetku SR 
s prevodom vlastníckeho práva k predmetu súťaže uzavrieť kúpnu zmluvu so spol. 
CIBAMED, s.r.o., so sídlom  Lazany 255, ktorej súťažný návrh na uzavretie zmluvy 
na prevod prebytočného majetku, nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaži, 
vyhlásenej mestom Prievidza dňa 10.09.2014 bol vyhodnotený ako vhodný  
s podmienkami:  
1. účel využitia: zachovanie zdravotnej starostlivosti minimálne v rozsahu, v akom je 

poskytovaná v čase uzatvorenia tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia, odo 
dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,  

            2. kúpna cena: 301 500,00 €,   
            3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
 
číslo: 435/14 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Informatívnu správu o pracovnom postupe zaradenia elokovaných pracovísk ZUŠ L. 
Stančeka, Rastislavova ul. 745/ 13, Prievidza do siete škôl a školských zariadení. 
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Uznesenia   
 Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo  dňa  28. 10. 2014 
od 405 do 435 

 
 

 

 

 

 

 

 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 

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

..............................................         .............................................        .........................................   
Ing. Jozef Polerecký  Ing. Zuzana Lukáčová       MVDr. Vladimír Petráš 
         predseda                 členka                                      člen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza, 28.10.2014  
 

 


