Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 24. 6. 2014
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
13.20 h

Prítomní:

26 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Ing. Martin Bugár, Ing. Roman Gonda, Ing. Peter Petráš, Peter
Petriska, Mgr. Pavel Takáč,
Mgr. Ľubomír Vida – neskorší príchod
PaedDr. Eleonóra Porubcová – neskorší príchod

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta
Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu MsÚ
Mgr. Alojz Vlčko – ved. kanc. primátorky a splnom. pre etiku a protokol
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie
Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie
Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru
Mgr. Edita Mrázová – vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP
Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a starost. o občana
Mgr. Ivan Benca – projektový manažér
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP v Prievidzi
Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS Prievidza
Mgr. Miroslav Procháska – konateľ spol. TSMPD, s.r.o.
Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
Ing. Lýdia Ondrejková – riaditeľka TIK Prievidza, n.o.
Mgr. Oľga Ďurčenková – riaditeľka Harmonia, n. o.
– ďalej podľa prezenčnej listiny

K bodu 1)
„Otvorenie“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov,
zúčastnených zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu, novinárskej
obce, regionálnej televízie, hostí a obyvateľov mesta.
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 24 poslancov, teda nadpolovičná väčšina,
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert
Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta. Funkciu
spravodajcu MsR vykonávala Helena Dadíková.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ – JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu,
PhD. a Ing. Romana Hlaváča.
Do návrhovej komisie odporučila primátorka mesta zvoliť poslancov: Katarínu Čičmancovú –
za predsedníčku, Mgr. Ruženu Dlábikovú – za členku, Gabriela Čaudera – za člena.
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Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 252/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo
zloženie návrhovej komisie.
Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie: 24 poslancov za.
JUDr. Katarína Macháčková konštatovala, že návrh programu poslanci obdržali
v pozvánkach.
Návrh programu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2014
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o.,
za rok 2013
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Harmónia, n. o.,
za rok 2013
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa v nich volí, pre voľby do
orgánov samosprávy obcí v roku 2014
Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 57 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi
Majetkoprávne veci
Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Návrh programu bodu „Rôzne“:
1)
Prenájom majetku mesta Prievidza – učebne v správe ZŠ, Ul. P. Dobšinského,
Prievidza za účelom uskutočnenia detského jazykového tábora
2)
Prenájom majetku mesta Prievidza – učebne v správe ZŠ, Malonecpalská ul.,
Prievidza za účelom uskutočnenia detského jazykového tábora
3)
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
4)
Termíny zasadnutí orgánov mesta v II. polroku 2014
Primátorka mesta navrhla do bodu „Majetkoprávne veci“ doplniť prerokovanie žiadosti
spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., o zriadenie vecného bremena.
MsZ uznesením č. 209/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program MsZ na deň
24. 6. 2014.
Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie: 24 poslancov za
K bodu 2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta
MsÚ.
MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že v rámci predkladaného materiálu sa navrhuje zrušiť
uzn. č. 231/14, ktorým MsZ schválilo zriadenie vecného bremena – umiestnenie
inžinierskych sietí – elektrickej prípojky pretlakom popod komunikáciu prospech Pavla
Bátoru. Dňa 2. 6. 2014 žiadateľ svoju žiadosť stiahol z dôvodu, že nebude umiestňovať
inžinierske siete v zmysle podanej žiadosti.
MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že na základe požiadavky právnej kancelárie predkladá
návrh na opravu uzn. č. 218/2014 a to z dôvodu opisovej chyby pri kopírovaní čísiel parciel.
Do uznesenia sa navrhuje doplniť parcela registra C KN č. 5560/12.
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Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila Správu o výsledkoch kontrol
vykonaných v období od 30. 4. 2014 do 23. 6. 2014 a Stanovisko hlavnej kontrolórky
k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi.
Z uznesení navrhnutých na vypustenie zo sledovania vybrala hlavná kontrolórka 4 uznesenia
a to: 115/14, 116/14, 69/13 a 350/12. Predmetné uznesenia boli splnené tak, ako ich
schválilo MsZ.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 254/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 25 poslancov
Hlasovanie: 25 poslancov za
K bodu 3)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2014 predložila Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta.
Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 6. 6. 2014.
V rámci kontrolnej činnosti sa budú vykonávať kontroly tematické (kontrola tvorby a použitia
fin. prostriedkov fondov, kontrola zúčtovania dotácií a pod.), pravidelné kontroly (kontrola
plnenia uznesení, vybavovania petícií a pod.), ostatné kontroly (podnety MsZ, obyvateľov
a pod) a vypracovávanie stanovísk.
MsZ uzn. č. 255/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014.
Prezentácia: 26 poslancov
Hlasovanie: 26 poslancov za
K bodu 4)
Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za
rok 2013 predložila Ing. Lýdia Ondrejková, riaditeľka organizácie.
Správna rada organizácie prerokovala výročnú správu o činnosti TIK mesta Prievidza, n. o.,
za rok 2013 bez pripomienok k správe.
Revízorka po dôkladnej kontrole dokladov i celkovej činnosti skonštatovala, že v roku 2013
nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny a Štatútu TIK PD.
V roku 2013 došlo k poklesu počtu ubytovávaní a teda aj klesol príjem mesta z dane za
ubytovanie.
Poslanec Michal Dobiaš sa pýtal, akým spôsobom vie mesto zabezpečiť kontrolu pri výbere
tejto dane. MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že touto problematikou sa zaoberala aj
mestská rada a aj kompetentní zamestnanci úradu. Budú sa musieť vykonávať kontroly
v ubytovacích zariadeniach na území mesta.
K správe prijalo MsZ uzn. č. 256/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 25 poslancov
Hlasovanie: 25 poslancov za
K bodu 5)
Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Harmónia, n. o.,
za rok 2013 predložila Mgr. Oľga Ďurčenková, riaditeľka organizácie.
Organizácia pôsobí 11 rokov, je prevádzkovateľom dvoch zariadení a to Zariadenia
núdzového bývania a Útulku.
Riaditeľka organizácie v krátkosti informovala o príjmoch a výdajoch organizácie. Správna
rada prerokovala a schválila výročnú správu organizácie dňa 10. 2. 2014. Mgr. Oľga
Ďurčenková hovorila o plánoch organizácie napr. dokončenie ihriska a oddychovej zóny pre
klientov zariadenia, vybudovanie bezbariérového prístupu do útulku, pracovnej dielne
v útulku a pod. Na záver sa riaditeľka zariadenia poďakovala mestu Prievidza, SSE,
všetkým podporovateľom a darcom 2 % z podielových daní.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 257/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 26 poslancov
Hlasovanie: 26 poslancov za.
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K bodu 6)
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa v nich volí, pre
voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 predložila Ing. Lenka Pánisová, ved. org.
a pers. oddelenia.
Počty obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch pre účely stanovenia počtu poslancov
pre volebné obdobie 2014 – 2018 sú čerpané z evidencie informačného systému
samosprávy Cora Geo z databázy volieb do Európskeho parlamentu 24. mája 2014 a počet
cudzincov z volieb do orgánov samosprávnych krajov 9. novembra 2013.
V súlade s § 16 ods.(9) zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí je
mesto povinné zverejniť počet obyvateľov najneskôr 85 dní pred voľbami.
Mesto Prievidza zverejní v zákonom stanovenom termíne počet obyvateľov 48 711.
Počet poslancov na celé volebné obdobie určí MsZ podľa počtu obyvateľov. V súlade s § 11
ods.3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
v predkladanom návrhu uvažované o počte poslancov na celé volebné obdobie 2014 – 2018
- 25 poslancov.
Ing. Lenka Pánisová informovala o pripomienkach z komisií MsZ. Pripomienky niektorých
komisií smerovali k zníženiu poslancov v prímestských častiach a to vzhľadom na počet
obyvateľov týchto častiach. MsR pripomienky z komisií neodporučila zapracovať do návrhu
predkladaného na rokovanie MsZ.
Poslanec Michal Dobiaš konštatoval, že MsZ by sa mohlo zaoberať aj znížením počtu
poslancov v rozmedzí 15 až 19 poslancov.
Ing. Lenka Pánisová uviedla, že obyvatelia s trvalým pobytom mesto Prievidza neboli
zahrnutí do VO č. 1, boli zaradení do celkového počtu obyvateľov mesta, nakoľko táto
skupina obyvateľov je rozptýlená po celom meste. Ide predovšetkým o obyvateľov, ktorí sú
v nájmoch, prípadne občania v zahraničí ale s trvalým pobytom v meste Prievidza. Viacerí
poslanci sa postupne vyjadrovali k určeniu volebných obvodov, pričom podporovali
predložený návrh. Katarína Čičmancová, poslankyňa za prímestskú časť Malá Lehôtka,
poďakovala kolegom poslancov za postoj pri určení poslancov. Ing. Martin Drozd dodal, že
podľa štatistík je na Slovensku 1500 obcí s počtom obyvateľov menej ako 500 a každá
z týchto obcí má aspoň 3 poslancov a teda, taktiež podporil návrh, aby každá z prímestských
častí mala z radov poslancov svojho zástupcu.
MsZ uznesením č. 258/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, určilo počet poslancov MsZ
v Prievidzi na celé volebné obdobie 2014 – 2018 na 25 a 7 volebných obvodov a počet
poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané v roku 2014 takto:
VO č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly
6 poslancov
VO č. II. – Sídlisko Píly
5 poslancov
VO č. III. – Nové mesto, Zapotôčky
6 poslancov
VO č. IV. – Kopanice
5 poslancov
VO č. V. – Veľká Lehôtka
1 poslanec
VO č. VI. – Malá Lehôtka
1 poslanec
VO č. VII. – Hradec
1 poslanec
Prezentácia: 26 poslancov
Hlasovanie poslancov: 2 poslanci sa zdržali
K bodu 7)
Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi predložil Mgr. Alojz Vlčko, ved. kancelárie primátorky mesta.
Návrh Doplnku k Rokovaciemu poriadku MsZ bol vypracovaný z dôvodu zosúladenia
článkov týkajúcich sa voľby hlavného kontrolóra mesta so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení.
Na základe odporučenia organizácie Transparency International Slovensko sa navrhuje
doplnenie Rokovacieho poriadku MsZ o zverejňovanie audiozáznamov a videozáznamov
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z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na internetovej stránke mesta
www.prievidza.sk.
Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že v záujme získania lepšieho hodnotenia a samozrejme zvýšenia
transparentnosti mesta sa navrhuje spätné zverejnenie audiozáznamov od roku 2012.
Poslanec Michal Dobiaš sa pýtal, ako bude mesto technicky zabezpečovať zverejňovanie
videozáznamov z rokovania. Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že v súčasnosti sa budú zverejňovať
len audiozáznamy. Technické zabezpečenie videozáznamov z rokovaní je zatiaľ len
v riešení.
MsZ uzn. č. 259/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 2 k Internej smernici
č. 57 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a zverejnenie
audiozáznamov z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na webovej stránke mesta
Prievidza aj spätne, od januára 2012.
Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za, 3 sa zdržali
K bodu 8)
Majetkoprávne veci predložila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
K žiadosti spoločnosti GLOBÁL, spol. s r.o., so sídlom v Bojniciach, Ul. J. Hollého 1180/13,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3585/20,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 86 m2, v celosti, na účel jeho úpravy s následným
využitím ako vstup do objektu vo vlastníctve žiadateľa a tiež ako dvor, prijalo MsZ uzn.
č. 260/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
MsZ schválilo zámer mesta
Prievidza predať predmetnú nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3585/20, zastavané plochy, za cenu 40,00
€/m2, spôsobom predaja pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Prezentácia: 23 poslancov
Hlasovanie: 23 poslancov za
K žiadosti Martiny Bendovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. 925/73 a manž.
Miroslava, trvalý pobyt Prievidza, Makovického ul. 498/4, o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú.
Prievidza, parcela registra E KN č. 164, ostatné plochy s výmerou 4876 m2 právo uloženia
inžinierskych sietí – STL Plynovod PE D 50 a STL Pripojovací plynovod, prijalo MsZ uzn. č.
261/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 22 poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Žiadosť spol. LICITOR development, s.r.o., o zriadenie vecného bremena a o vydanie
súhlasu mesta Prievidza s realizovaním časti prístupovej komunikácie a jej napojenia na
existujúcu komunikáciu bola z rokovania stiahnutá z dôvodu podrobnejšieho prejednania
návrhov riešenia.
K žiadosti spoločnosti TSMPD s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Košovská 1,
o majetkovoprávne vyporiadanie vzťahov s vlastníkmi pozemkov v k. ú. Prievidza, parciel
registra C KN č. 5532/62, 5532/60, 5532/55, 5532/102, 5532/101, 5532/169, a to formou
zriadenia vecného bremena v prospech mesta Prievidza, za účelom rozšírenia verejného
osvetlenia na Ulici Na stráňach - uloženia káblov vedenia verejného osvetlenia, osadenia
betónovej pätky a stožiara verejného osvetlenia, prijalo MsZ uzn. č. 262/14, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 22 poslancov.
Hlasovanie: 22 poslancov za.
Právna kancelária na základe interpelácie poslanca Michala Dobiaša, ktorú podal na
rokovaní MsZ v Prievidzi dňa 29. 4. 2014, predložila návrh na spätnú kúpu nehnuteľnosti
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v k. ú. Prievidza, pozemku parcela č. 2570/19, ostatná plocha s výmerou 600 m2, ktorá bola
odpredaná z majetku mesta Prievidza formou obchodnej verejnej súťaže Kúpnou zmluvou č.
13/2010, uzavretou dňa 01.04.2010 V 1293/10-6 zo dňa 03.05.2010 víťazovi súťaže Jánovi
Michalovičovi, za cenu 73 200,00 €, t. j. 122,00 €/m2, na účel výstavby objektu na zriadenie
predajne so zameraním na maloobchodný predaj bytových a textilných doplnkov
s rozšírením sortimentu na služby pre zákazníkov, a to ukážkou celých interiérov, šitie
záclon, závesov a textilných doplnkov priamo v predajni, montáž a dekorovanie bytových
doplnkov u zákazníkov, s podmienkou nehlučnej prevádzky.
PaedDr. Eleonóra Porubcová konštatovala, že na tomto pozemku by nemala byť ani do
budúcnosti povolená žiadna výstavba a to z dôvodu komplikovanej dopravy a výjazdu na
hlavnú cestu.
MsZ uzn. č. 263/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválila spätnú kúpu nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, pozemku parcela č. 2570/19, ostatná plocha s výmerou 600 m2.
Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie: 1 poslanec za, 20 proti, 3 sa zdržali.
Slavomír Kvašai, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana, požiadal o kúpu pozemku v k. ú.
Prievidza, parcela č. 370/83, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m², na účel
postavenia garáže. MsZ uzn. č. 264/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer
mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, pre Slavomíra Kvašaia.
Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie: 4 poslanci za, 20 proti.
MsZ uzn. č. 265/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať
nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č.370/83, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 20 m², formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia: výstavba
garáže, kúpna cena: minimálne vo výške 29,27 €/m², termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní
od uzavretia kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky doručené návrhy.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdržal.
K žiadosti Petra Bakaia, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Rázusa 836/8,
o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve
mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1093, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 4499 m2 vedenie inžinierskych sietí – prípojky NN, prijalo MsZ uzn. č. 266/14,
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K žiadosti spoločnosti Facehome s. r. o., so sídlom v Žiline, Ul. A. Bernoláka 13/14,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 561/2, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 2271 m2 umiestnenie a vedenie inžinierskych sietí – prekládka
vzdušného vedenia VN do zemného VN; prijalo MsZ uzn. č. 267/14, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Prezentácia: 23 poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za.
K žiadosti Róberta Rendeka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Ľ. Ondrejova č. 3/10, o prevod
nehnuteľností v k. ú. Prievidza – pozemkov, parcela registra C KN č. 791/3, diel 7, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 568 m2 a parcela registra C KN č. 791/8, diel 6, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 9 m2, (na pozemkoch sa nachádza objekt bývalej III. ZŠ Ul. S.
Chalupku, súpisné č. II.420, orientačné č. 6), obidva pozemky odčlenené z parcely registra C
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KN č. 791/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 577 m2, zapísaná na LV č. 1 a parcely
registra C KN č. 791/9, diel 8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 170 m2 a diel 9,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2, odčlenené z parcely č. 787/1, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 1 948 m2, zapísaná na LV č. 8114 a parcela registra C KN č.
791/9, diel 10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 813 m2, zapísaná na LV 1 (z dielov 8,
9 a 10 novovytvorená parcela registra C KN č. 791/9 s výmerou 993 m2), pozemky zamerané
a odčlenené Geometrickým plánom č. 169/2014, spolu s výmerou 1 570 m2, pre Róberta
Rendeka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Ľ. Ondrejova č. 3/10, v zmysle schváleného uznesenia
MsZ č. 397/13 zo dňa 29.10.2013 za cenu 49,30 €/m2 (cena podľa ZP), prijalo MsZ uzn. č.
268/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
MsZ schválilo prevod predmetných nehnuteľností v k. ú. Prievidza
– pozemkov pre
2
žiadateľa, za cenu 49,30 €/m (cena podľa ZP), 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.
Prezentácia: 22 poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
K žiadosti spoločnosti AZ REAL PD, s. r. o., Prievidza, zastupujúcej investora Ing. Igora
Cesneka a Ing. Bibiánu Cesnekovú,
Bazová ul. 707/19, Prievidza,
o zriadenie
bezodplatného vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť parkovanie v čase
mimo prevádzkových hodín plavárne na pozemkoch v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN
č. 791/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 292 m2 a parcela registra C KN č. 829/4,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 780 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza prijalo MsZ
uzn.č. 269/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
MsZ neschválilo zriadenie vecného bremena.
Prezentácia: 22 poslancov.
Hlasovanie: 21 poslancov proti, 1 sa zdržal.
Právna kancelária predložila návrh spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica T.
Vansovej 519/35A, na zámenu nehnuteľností budovy - bývalého pavilónu detských jaslí
v areáli MŠ Ul. Š. Závodníka 18, súpisné č. II. 1944 orientačné č. 9A na Ulici J. G.
Tajovského (pôvodne 20488 pre všetky objekty, na LV č. 1 ako budova pre školstvo, na
vzdelanie a výskum), na pozemku parcela č. 3888/3 s výmerou 299 m², pozemku pod
budovou, parcela č. 3888/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 299 m² a priľahlého
pozemku parcela č. 3888/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 522 m² vo vlastníctve
spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom Prievidza, Ulica T. Vansovej 519/35A, za nehnuteľnosti budovu súpisné č. II.310, na pozemku parcela č. 830, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 332 m², pozemok parcela č. 830, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m²
a pozemok parcela č. 829/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 650 m² vo
vlastníctve mesta Prievidza. Ľubica Burešová informovala o Znaleckom posudku č. 29/2014
vypracovanom Ing. Annou Žiakovou, ktorá ohodnotila nehnuteľnosti - stavbu súpisné č. 310
(na LV č. 8482 ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) na pozemku parcela C
KN č. 830, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m², pozemok parcela C KN č. 830,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m², stavbu súpisné č. 1939 (na LV č. 8482 ako
budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) na pozemku parcela C KN č. 829/16,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 511 m², pozemok parcela C KN č. 829/16,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 511 m² a stavba bez súpisného čísla na pozemku
parcela C KN č. 829/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m² a pozemok parcela C
KN č. 829/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m² na sumu 234 000,00 €. Zámer
mesta zameniť nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 02.06.2014.
MsZ uzn. č. 270/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámenu predmetných
nehnuteľností s podmienkou doplatenia sumy 75 570,00 € spôsobom podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v dohode mesta Prievidza a spoločnosti DOPSTA,
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s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica T. Vansovej 519/35A, riešiť vlastníctvo náhradných
nehnuteľností za predmet obchodnej verejnej súťaže v dôsledku sťažností a petícií
obyvateľov VO č. 3.
Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov proti, 1 sa zdržal.
Spoločnosť BILLA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 19/A, požiadala o kúpu pozemkov
parcela č. 3976/13 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa a časť parciel č. 3976/14
a č. 3976/16, na ktorých sú vybudované obslužné komunikácie a parkoviská.
PaedDr. Eleonóra Porubcová verejne nepodporila odpredaj pozemku pod parkovacími
plochami. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že so spoločnosťou BILLA, s.r.o., boli
vedené rokovania. Nájomná zmluva bola uzatvorená v roku 1998 a to na 20 rokov.
Predmetom žiadosti je kúpa pozemkov pod budovou vo vlastníctve spoločnosti a pozemky
nevyhnutné na obsluhu. Predaj pozemku pod budovou je pre mesto výhodný aj z dôvodu
získania finančných prostriedkov dane z nehnuteľnosti. MsR odporučila prevod žiadaných
nehnuteľností za cenu podľa znaleckého posudku, ale s podmienkou odovzdania časti
vybudovaných spevnených plôch na pozemku parcela č. 3976/14, zastavané plochy
a nádvoria, odčlenené podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za cenu 1,00 €.
Zároveň MsR odporučila schváliť zriadenie vecného bremena práva prechodu pešo
a prejazdu motorovými vozidlami na časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN
č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6804 m2 a parcela registra C KN č.
3976/16, trvalé trávne porasty s výmerou 389 m2, v prospech mesta Prievidza a tretích
osôb.
Poslanci vo svojich vystúpeniach podporovali len predaj pozemku pod budovou. JUDr.
Róbert Pietrik uviedol, že spoločnosti BILLA, s. r. o., vyhovuje súčasný stav a bez predaja
obslužných pozemkov si pravdepodobne spoločnosť pozemok len pod budovou nebude
chcieť odkúpiť.
MsZ uzn. č. 271/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľností v k. ú.
Prievidza – pozemkov, parcela registra C KN č. 3976/13, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2 645 m², na ktorej sa nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa (súpisné č.
20 813), časti parciel reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 804 m²
a č. 3976/16, trvalý trávnatý porast s výmerou 389 m², na ktorých sú vybudované spevnené
plochy vo vlastníctve žiadateľa ako obslužné komunikácie a parkoviská za cenu podľa
znaleckého posudku pre spoločnosť BILLA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 19/A,
spôsobom predaja podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa –
nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy pozemkov, ktoré svojím umiestnením a využitím
tvoria neoddeliteľný celok so stavbou, s podmienkou odovzdania časti vybudovaných
spevnených plôch na pozemku parcela č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria, odčlenené
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za cenu 1,00 €.
Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za, 4 proti, 4 sa zdržali
MsZ uzn. č. 272/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena
práva prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami v prospech mesta Prievidza a tretích
osôb s povinnosťou spoločnosti BILLA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 19/A ,
strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3976/14, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 6804 m2 a parcela registra C KN č. 3976/16, trvalé trávne
porasty s výmerou 389 m2 toto vecné bremeno, podľa zamerania geometrickým plánom
bezodplatne na neobmedzený čas.
Prezentácia: 25 poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za, 5 sa zdržali
Ing. Ladislav Beer, trvalý pobyt Bojnice, Lány 1417/52, opakovane požiadal o kúpu
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 4856/1, ostatné plochy s výmerou 1112 m², parcela č.
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4856/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1497 m², parcela č. 4856/20, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2394 m², parcela č. 4856/23, orná pôda s výmerou 119 m²,
parcela č. 4856/31, orná pôda s výmerou 125 m², parcela č. 4856/33, orná pôda s výmerou
170 m² a parcela č. 4856/42, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², spolu s výmerou
5426 m², z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemky okrajové, geometricky
neucelené, nevyužívané, priamo susediace s pozemkami v spoluvlastníctve žiadateľa. Dňa
13.05.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer predať Ing. Ladislavovi Beerovi,
trvalý pobyt Bojnice, Lány 1417/52, predmetné nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza.
MUDr. Jaroslav Cigaňák navrhol, aby do uznesenia bola doplnená podmienka budúcej
výstavby rodinných domov na pozemkoch od Ulice R. Jašíka.
MsZ uzn. č. 273/14, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici, schválilo prevod predmetných
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 4856/23 diel 1, orná pôda
s výmerou 119 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 388/13
z pozemku parcela EKN č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/49 diel 2, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 233 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č.
388/13 z pozemku parcela EKN č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/48 diel 6, ostatné plochy
s výmerou 413 m², odčlenený GP č. 388/2013 z pozemku parcela EKN č. 2112, pozemok
parcela CKN č. 4856/31 diel 5, orná pôda s výmerou 125 m², na ktorý list vlastníctva nie je
založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 4870, vyššie uvedené
pozemky za cenu 75,00 €/m² a pozemky parcela CKN č. 4856/20 diel 3, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 64 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 388/13
z pozemku parcela EKN č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/20 diel 4, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 2034 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č.
388/13 z pozemku parcela EKN č. 4870, za cenu 85,00 €/m², pre Ing. Ladislava Beera, trvalý
pobyt Bojnice, Lány 1417/52, 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
žiadané pozemky sú bezprostredné priľahlé k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľa
na účel scelenia pozemkov a s podmienkou budúcej výstavby rodinných domov na
pozemkoch od Ulice R. Jašíka.
Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 proti, 2 sa zdržali
K ponuke spol. Zberné suroviny, a.s., so sídlom v Žiline, Kragujevská 3, na predaj
hnuteľného a nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na pozemku parcela č. 5403
v areáli na Ul. I. Vysočana za cenu 71 533,00 € prijalo MsZ uzn. č. 274/14, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
MsZ neschválilo kúpu hnuteľného a nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na pozemku
parcela č. 5403 v areáli na Ul. I. Vysočana.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie: 1 poslanec za, 16 proti
K žiadosti Ľuboša Karaka, trvalý pobyt Nováky, Ulica A. Hlinku 459, o kúpu pozemku v k. ú.
Prievidza, parcela č. 7056/3, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 95 m², na účel
rozšírenia pozemku vo vlastníctve žiadateľa prijalo MsR uzn. č. 275/14, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
MsZ neschválilo zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza
parcela č. 7056/3, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 95 m², pre Ľuboša Karaka,
trvalý pobyt Nováky, Ulica A. Hlinku 459.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov proti
Martin Stašjak a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Jánošíková ul. 69/3, požiadali
o predĺženie splácania kúpnej ceny z dvanástich na tridsaťšesť mesiacov, nakoľko to
finančná situácia nedovoľuje splatiť v 12-tich mesačných po sebe idúcich splátkach.
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Ľubica Burešová dodala, že žiadateľ si na rozhraní pozemkov postavil stavbu, za čo mu
bude uložená pokuta.
MsZ uzn. č. 276/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č.
250/14 zo dňa 27.05.2014 v časti II. takto: text „v 12-tich mesačných splátkach“ sa nahrádza
textom „v 36-tich mesačných splátkach“ a na koniec textu sa dopĺňa text: „a zriadenie
záložného práva v prospech predávajúceho - mesta Prievidza na predmet prevodu pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2857/90, ostatná plocha s výmerou 391
m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 195/2014 z parcely č. 2857/52, ostatná plocha
s výmerou 656 m2 , až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcimi“.
Prezentácia: 20 poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Martin Stašjak a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Jánošíková ul. 69/3, požiadali
o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 2857/52 s výmerou približne 390 m2.
Dňa 06.06.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta Prievidza predať
predmetnú nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Prievidza.
MsZ uzn. č. 277/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti, za cenu
20,00 €/m2, pre Martina Stašjaka a Máriu Stašjakovú, spôsobom ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že prevádzaný pozemok svojím umiestnením a využitím
prilieha k pozemkom v k. ú. Prievidza parcela č. 2890/1 a parcela č. 2890/2 a k rodinnému
domu súp. č. 40069 na parcele č. 2890/1, a ktorý možno využívať vzhľadom na existenciu
inžinierskych sietí, len ako prístup k tomuto rodinnému domu a pozemkom, alebo ako
predzáhradku a zeleň; s podmienkou, že predmetný pozemok budú udržiavať v riadnom
stave v súlade s platnou legislatívou a VZN mesta Prievidza.
Prezentácia: 20 poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Marek Hanko a manž., trvale bytom Prievidza, Podhorská cesta č. 690/33, požiadal o kúpu
nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lehôtka - CKN parc.č. 180/3, (pôvodná parc. E-KN č. 1364/1),
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza, na ktorý nie je
založený list vlastníctva, za účelom zarovnania pozemku. Dňa 02.06.2014 bol na úradnej
tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer mesta predať predmetnú nehnuteľnosť v k.ú. Veľká
Lehôtka.
MsZ uzn. č. 278/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti pre
Mareka Hanka a manž., trvale bytom Prievidza, Podhorská cesta č. 690/33, za cenu 10,00
€/m2, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Spoločnosť JIMBO, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ciglianska cesta č. 18, požiadala o nájom
nehnuteľnosti – časti pozemku v k.ú. Prievidza, nachádzajúcej sa na Ul. A. Hlinku, CKN
parc.č. 2157/2, ostatné plochy v rozsahu výmery 14 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza, za
účelom rozšírenia terasy k existujúcej kaviarni Alfredo – Prestige s celoročným záberom
pozemku. Dňa 02.06.2014 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer mesta
prenajať časť nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, pozemok C KN parc.č. 2157/2, ostatné plochy
s výmerou v rozsahu 14 m2, za účelom rozšírenia terasy k existujúcej kaviarni AlfredoPrestige na Ul. A. Hlinku.
MsZ uzn. č. 279/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť JIMBO, s.r.o., so
sídlom v Prievidzi, Ciglianska cesta č. 18, nájom majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku, parcela C KN č. 2157/2, ostatné plochy s výmerou v rozsahu 14
m2, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok – nájomného od 15.4.
do 15.10. vo výške 0,05 €/m2/deň a od 16.10. do 14.4. vo výške 0,02 €/m2/deň, s celoročným
záberom pozemku na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 proti
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Marta Poláková, trvalý pobyt Bojnice, Sládkovičova ulica 50, požiadala o nájom
nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Prievidza, časti parcely registra C KN č.90/3, nachádzajúceho
sa na Ul. Fr. Madvu, v rozsahu výmery 65 m², zapísaného na LV č.1. Dňa 02.06.2014 bol na
úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu predmetnú
nehnuteľnosť.
MsZ uzn. č. 280/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Martu Polákovú, trvalý pobyt
Bojnice, Sládkovičova ulica 50, nájom majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť, časť parcely
registra C KN č. 90/3, nachádzajúceho sa na Ul. Fr. Madvu, v rozsahu výmery 65 m²,
zapísaného na LV č. 1 na účel prístupu s nákladnými vozidlami na zásobovanie a vytvorenie
manipulačného priestoru na vykladanie veľkoplošných paliet so sklom do skladových
priestorov, 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, za podmienok
nájomného vo výške 1,70 €/m2/rok na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Právna kancelária predložila návrh mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť –
pozemok v k.ú. Prievidza, CKN parc.č. 210/73, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m2, pre Miroslava Bošiaka, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica č. 182/13, na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve Miroslava
Bošiaka. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 02.06.2014.
MsZ uzn. č. 281/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo pre Miroslava Bošiaka, trvale
bytom Prievidza, Malookružná ulica č. 182/13, nájom majetku mesta Prievidza.
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 sa zdržal
Petra Ujváryová, miesto podnikania Ulica Ľ. Ondrejova 844/10, Prievidza, požiadala o nájom
nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 25 m², na účel prevádzkovania terasy s celoročným záberom. Zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.05.2014.
MsZ uzn. č. 282/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Petru Ujváryovú, miesto
podnikania Ulica Ľ. Ondrejova 844/10, Prievidza nájom majetku mesta Prievidza:
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela C KN č. 5034/9, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 25 m², na účel prevádzkovania terasy s celoročným záberom;
spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok – nájomného
od 15.4. do 15.10. vo výške 0,05 €/m²/deň a od 16.10. do 14.4. vo výške 0,02 €/m²/deň
a s podmienkou spätnej úhrady za užívanie nehnuteľnosti od 09.04.2014 do dňa uzavretia
nájomnej zmluvy, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Spol. TSMPD, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská 1, požiadala o nájom majetku –
mestského rozhlasu (Varovný informačný systém obyvateľstva VISO) na účel
zabezpečovania služieb v oblasti starostlivosti o mestský rozhlas. Zámer bol zverejnený na
úradnej tabuli mesta dňa 03.06.2014.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že starostlivosť o mestský rozhlas prechádza
z Mestskej polície Prievidza na TSMPD, s.r.o. MVDr. Vladimír Petráš sa pýtal na rozšírenie
mestského rozhlasu. Mgr. Miroslav Procháska, konateľ TSMPD, s. r. o., uviedol, rozšírenie
mestského rozhlasu závisí od rozhodnutia MsZ.
MsZ uzn. č. 283/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spol. TSMPD, s.r.o., so
sídlom v Prievidzi, Košovská 1, nájom majetku mesta Prievidza Mestský rozhlas, na účel
zabezpečovania služieb v oblasti starostlivosti o mestský rozhlas; spôsobom ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, za podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu
neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou.
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Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
K bodu 10)
„Rôzne“
10.1) PaedDr. Jana Polakovičová, riaditeľka Základnej školy na Ul. P. Dobšinského
v Prievidzi, predložila žiadosť spoločnosti Freeman Serv. spol. s r. o., UI. A. Sládkoviča 8,
Prievidza, o nájom nebytového priestoru – učebne v správe Základnej školy, Ulica P.
Dobšinského 746/5, Prievidza na účel uskutočnenia detského jazykového tábora. Zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli odo dňa 06.06.2014 do 21.06.2014.
MsZ uzn. č. 284/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť Freeman Serv.
spol. s r. o., Ul. A. Sládkoviča 8, Prievidza, nájom nebytového priestoru v budove súpisné
číslo 20 746, postavenej na pozemku parcela č. 4864, 4865 v k. ú. Prievidza, vedené na LV
č. 8488 - učebňa na prízemí v rozsahu výmery 56 m2 na účel uskutočnenia detského
jazykového tábora, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok
nájomného za nebytové priestory 1 € a úhrady prevádzkových nákladov spojených
s užívaním nebytového priestoru 4 €/h za obdobie uzatvorenia nájmu od 01.07. 2014
do 28.07. 2014 v čase od 08.00 h do 14.30 h, t.j. 6,5 h denne, spolu 521 €.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
10.2) RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka Základnej školy na Malonecpalskej ul. v Prievidzi
predložila žiadosť spoločnosti Freeman Serv. spol. s r. o., Ul. A. Sládkoviča 8, Prievidza,
o nájom nebytového priestoru – učebne v správe Základnej školy, Malonecpalská 206/37,
Prievidza na účel uskutočnenia detského jazykového tábora. Zámer bol zverejnený na
úradnej tabuli mesta odo dňa 06.06.2014 do 21.06.2014.
MsZ uzn. č. 285/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť Freeman Serv.
spol. s r. o., Ul. A. Sládkoviča 8, Prievidza, nájom nebytového priestoru v budove súpisné
číslo 206, postavenej na pozemku parcela č. 6628/ 1 v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 8485
- učebňa na prízemí v rozsahu výmery 56 m2 na účel uskutočnenia detského jazykového
tábora, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok nájomného za
nebytové priestory 1 € a úhrady prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytového
priestoru 4 €/h za obdobie uzatvorenia nájmu od 01.08. 2014 do 28.08. 2014 v čase od
08.00 h do 14.30 h, t.j. 6,5 h denne, spolu 521 €.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
K bodu 8)
Mestské zastupiteľstvo pokračovalo prerokovávaním bodu „Majetkoprávne veci“.
Žiadosti predkladala Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
Spoločnosť EASYTRAVEL, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Moyzesa 1, požiadala
o nájom nehnuteľností – časti pozemkov parcela C KN č. 2113/3, zastavané plochy a
nádvoria a parcela C KN č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu v rozsahu výmery
približne 62 m², na účel vybudovania parkovacích plôch k nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je
žiadateľ. Spoločnosť si dala vypracovať projektovú dokumentácie spol. AD značenie s.r.o.,
so sídlom v Prievidzi, Ul. M. R. Štefánika 3.
MsZ uzn. č. 286/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta prenechať do
nájmu majetok mesta Prievidza - nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemkov parcela C
KN č. 2113/3, zastavané plochy a nádvoria a parcela C KN č. 2112/1, zastavané plochy
a nádvoria, spolu v rozsahu výmery približne 62 m², pre spol. EASYTRAVEL, s.r.o., so
sídlom v Prievidzi, Ulica Š. Moyzesa 1, na účel vybudovania štyroch parkovacích plôch
k nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je žiadateľ; spôsobom ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, za podmienok: nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu určitú 4 roky s 3-mesačnou
výpovednou lehotou s tým, že počas nájomného vzťahu bude jedno parkovacie miesto
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bezodplatne poskytnuté mestu Prievidza pre potreby mesta, parkovacie plochy budú
vybudované na náklady žiadateľa a po ukončení doby nájmu bezodplatne odovzdané do
majetku mesta.
Prezentácia: 20 poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za.
Spoločnosť SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul. č. 498/2, požiadala
o rozšírenie prenajatého pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely registra C KN č. 2122/1
o výmeru 40 m2, zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Prievidza, za účelom umiestnenia
vonkajšieho celoročného sedenia, zriadenia výčapného pultu a trampolíny pred prevádzkou
„URBAN café“. Július Urík uviedol, že žiadateľ zadefinoval nesprávne účel, nechce umiestniť
výčapný pult ale len obslužný pult na miešané nápoje.
MsZ uzn. č. 287/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta prenechať do
nájmu majetok mesta Prievidza - nehnuteľnosť, pozemok slúžiaci ako vonkajšie celoročné
sedenie (terasa) pred prevádzkou žiadateľa, časť parcely registra C KN č. 2122/1 v rozsahu
výmery 40 m2, zapísanej na LV č.1 pre spoločnosť SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi,
Makovického ul. č. 498/2, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so záberom
pozemku počas celého roka bez umiestnenia vonkajšieho výčapného pultu a s umiestnením
trampolíny na základe určenia miesta architektom mesta a s tým, že počas stavebných prác
objednaných mestom Prievidza žiadateľ uvoľní celú plochu až do ukončenia prác,
spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, 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.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Spoločnosť AB-EuroMarket, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. A. Žarnova 10, požiadala
o možnosť úhrady záväzkov vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 18/2008 zo dňa 01.07.2008
za obdobie rokov 2009-2013 vo výške 2 602,51 € formou splátok. Predmetom nájomnej
zmluvy je umiestnenie vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka pred
prevádzkou Tonys drink na Šulekovej ul. na pozemku parc. č. 5061/1 vo výmere 42 m2.
MsZ uzn. č. 288/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, žiadosť neschválilo.
Prezentácia: 16 poslancov
Hlasovanie: 14 poslancov proti, 2 sa zdržali.
MsZ uzn. č. 289/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 19.05.2014 na základe
uznesenia MsZ č. 183/14 zo dňa 29.04.2014, o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na
prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to bývalého objektu MŠ na Nedožerskej ceste (na
LV 1 ako budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum) – súpisné č. 30192, na pozemku
parcela č. 6577/3 a pozemku parcela registra C KN č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 4 334 m2
Nebol doručený žiaden súťažný návrh. MsR uznesením č. 342/14 zo dňa 17. 6. 2014
vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 19.05.2014 na
základe uznesenia MsZ č. 183/14 zo dňa 29.04.2014 ako neúspešnú.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 sa zdržal
MsZ uzn. č. 290/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 19.05.2014 na základe
uznesenia MsZ č. 188/14 zo dňa 29.04.2014 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na
prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, stavby na Staničnej ulici (na LV 1 ako administratívna
budova – rodinný dom), súpisné číslo 30081 na pozemku parcela registra C KN 2375/1, a
pozemkov parcela registra C KN č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2,
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č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2 a č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2, pozemky spolu
s výmerou 433 m2
Nebol doručený žiaden súťažný návrh. MsR uznesením č. 343/14 zo dňa 17. 6. 2014
vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 19.05.2014 na
základe uznesenia MsZ č. 188/14 zo dňa 29.04.2014 ako neúspešnú.
Prezentácia: 18 poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uzn. č. 291/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu o novej
obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod
nehnuteľností – stavby súpisné č. I.470, vedenej na LV č. 294 ako administratívna budova
červeného kríža, nachádzajúcej sa na pozemku parcela C KN č. 2192 na Novej ulici
a pozemku parcela C KN č. 2192, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m²,
vyhlásenej mestom Prievidza dňa 20.05.2014 na základe uzn. MsZ č. 190/14 zo dňa
29.04.2014. Nebol doručený žiadny súťažný návrh. MsR uznesením č. 344/14 zo dňa 17. 6.
2014 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 20.05.2014 na
základe uzn. MsZ č. 190/14 zo dňa 29.04.2014 ako neúspešnú.
Prezentácia: 18 poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uzn. č. 292/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod
nehnuteľností – stavby súpisné č. 20447, vedenej na LV č. 1 ako budova zdravotníckeho
a sociálneho zariadenia, nachádzajúcej sa na pozemku parcela C KN č. 924/1 na Bojnickej
ceste v k.ú. Prievidza a pozemku parcela C KN č. 924/1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 776 m², vyhlásenej mestom Prievidza dňa 20.05.2014 na základe uzn. MsZ č.
61/14 zo dňa 25.02.2014 v znení uzn. č. 124/14 zo dňa 25.03.2014. Bol doručený jeden
súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti a to spoločnosťou
GOMBARČÍK, spol. s.r.o., so sídlom v Novákoch, Šoltésovej 227, ktorý spĺňa podmienky
obchodnej verejnej súťaže. MsR uznesením č. 345/14 zo dňa 17. 6. 2014 vyhodnotila
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 20.05.2014 na základe uzn. MsZ
č. 61/14 zo dňa 25.02.2014 v znení uzn. č. 124/14 zo dňa 25.03.2014 ako úspešnú, vhodný
návrh predložila spoločnosť GOMBARČÍK, spol. s.r.o., so sídlom v Novákoch, Šoltésovej
227. Návrh bol vyhodnotený ako vhodný s podmienkami: účel využitia: podnikateľské účely
so zachovaním súčasného zdravotníckeho účelu najmenej 15 rokov, kúpna cena:
205 000,00 €, termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy; kupujúci
sa zaväzuje uhradiť náklady vynaložené za vypracovanie znaleckého posudku vo výške
350,00 €.
Prezentácia: 18 poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za.
K žiadosti spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom v Banskej
Bystrici, Partizánska cesta 5, o zriadenie bezodplatného vecného bremena právo uloženia
inžinierskych sietí – rekonštrukcia a preloženie verejného vodovodu mimo areálu mestského
cintorína (stavba Prievidza – Mariánska ulica – Rekonštrukcia verejného vodovodu) pre
potrebu vydania stavebného povolenia, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. 2857/14, ostatné plochy s výmerou 5296 m2, parcela
registra C KN č. 3089/2, ostatné plochy s výmerou 1225 m2, parcela registra C KN č. 3089/3,
ostatné plochy s výmerou 116 m2, parcela registra C KN č. 5289/4, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 3110 m2, parcela registra C KN č. 5289/8, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 558 m2, parcela registra C KN č. 5289/9, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 38 m2, prijalo MsZ uzn. č. 293/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 16 poslancov
Hlasovanie: 15 poslancov za, 1 sa zdržal.
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Poslanec Július Urík v súvislosti s prerokovávanou žiadosťou spol. JIMBO, s.r.o., uviedol, že
na stránke mesta je spoločnosť vedená v zozname dlžníkov. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
uviedol, že informáciu úrad preverí.
K bodu 9)
„Diskusia pre obyvateľov“
V rámci tohto bodu nepožiadal žiadny obyvateľ o slovo.
K bodu 10)
„Rôzne“
Informáciu o pripravenom projekte predložil Mgr. Ivan Benca, projektový manažér.
10.3) Zámerom projektu s názvom: „Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku“ je
revitalizácia vyhliadky v priestore mestského parku Skotňa, v lokalite, ktorú obyvatelia mesta
poznajú pod názvom Mariánsky vŕšok. Revitalizáciou vyhliadky sa obnoví kvalita a
užívateľnosť verejného priestoru, ktorý bol v posledných desaťročiach cieľom prechádzok a
výletov mnohých Prievidžanov i návštevníkov mesta, avšak svojím v súčasnosti zanedbaným
stavom strácal na zaujímavosti, využiteľnosti a popularite. Jeho obnovou vznikne dôležitý
bod, ktorý pripomenie význam tejto lokality pre mesto Prievidza, ale aj široké okolie.
Dosiahnuť tento cieľ je možné sériou zásahov, ktoré vyriešia akútne problémy daného
miesta a prinesú prvky, ktoré zvýšia atraktivitu lokality.
MsZ uzn. č. 294/14 , ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu s názvom:
„Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku“ a kofinancovanie projektu vo výške 500 € t.j.
14,3 % z celkových výdavkov na projekt.
Prezentácia: 16 poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za.
Mgr. Ivan Benca informoval o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2: Ochrana pred
povodňami, kód výzvy: OPŽP-PO2-14-1.
Cieľom výzvy je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych
opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé
vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie
vody revitalizáciou povodí.
Mgr. Ivan Benca uviedol, že jednou z podmienok podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok je prevzatie zodpovednosti a starostlivosti o vodný tok (jeho časť) od jeho
správcu, ktorý by bol predmetom projektu, čím by na seba žiadateľ – mesto Prievidza
prebralo prípadné náklady spojené s riešením starostlivosti o vodný tok. Aktivity, ktoré sú
pre uvedenú výzvu ako oprávnené nekorešpondujú s reálnymi potrebami mesta. Vzhľadom
na termín uzavretia výzvy je nereálne pripraviť povinné prílohy k žiadosti o nenávratný
finančný príspevok: projektovú dokumentáciu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie,
stanovisko EIA a vyhlásiť najneskôr k dátumu predloženia žiadosti o NFP verejné
obstarávanie na hlavné aktivity projektu. Príprava projektového zámeru takého rozsahu
vyžaduje väčší priestor na spracovanie požadovaných príloh. V programovom období 20072013 jednotlivé Riadiace orgány pre Operačne programy zverejňovali a aktualizovali
indikatívne prehľady výziev na začiatku každého roku, čím sa vytvoril dostatočný priestor na
prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok a povinných príloh podľa požiadaviek
jednotlivých výziev.
MsZ uznesením č. 295/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie dôvodovú
správu k nepredloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Životné prostredie, Prioritná os 2: Ochrana pred povodňami, kód výzvy: OPŽP-PO2-14-1.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 sa zdržal.
15

10.4) JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, podala informáciu o termínoch
zasadnutí orgánov mesta v II. polroku 2014. Rokovania MsZ budú zvolávané v klasických
termínoch a to posledný utorok v mesiaci s výnimkou mesiaca júl, kedy sa neplánuje
zvolanie MsZ a mesiaca december, kedy bude zvolané slávnostné záverečné rokovanie MsZ
a ustanovujúce MsZ, ktoré bude zvolané 30 dní od konania volieb.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 296/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
K bodu 11)
„Interpelácie poslancov“
Poslanec MVDr. Vladimír Petráš hovoril o zlom stave prepojovacej chodby objektu
Základnej školy na Rastislavovej ulici. Požiadal, aby do rozpočtu mesta boli zaradené
finančné prostriedky na obnovu prepojovacej chodby. Ďalej požiadal náčelníka MsP, aby
MsP vykonávala častejšie obhliadky ihriska pri ZŠ na Rastislavovej ulici. MVDr. Vladimír
Petráš sa pýtal vedenia mesta, či sa do budúcnosti neuvažuje s rozšírením mestského
rozhlasu.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., uviedol, že podnet na rekonštrukciu prepojovacej chodby
dostalo mesto aj od predsedníčky Rady školy. Na Základnej škole na Rastislavovej ulici bolo
najohrozenejšie vykurovanie, po jeho ukončení sa budú riešiť ďalšie časti. Požiadavky
mesto eviduje, rekonštrukciu treba riešiť koncepčne.
MsP zabezpečí častejší monitoring na ihrisku pri ZS na Rastislavovej ulici.
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, reagovala na otázku týkajúcu sa rozšírenia
mestského rozhlasu. Konštatovala, že rozšírenie mestského rozhlasu je o finančných
možnostiach mesta. O tejto požiadavke môže mesto uvažovať v budúcom roku.
Helena Dadíková hovorila o požiadavke rodičov na predĺženie prevádzkových hodín aspoň
v jednej z materských škôl v meste do 18,00 h. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že
mesto sa bude týmto návrhom zaoberať.
Ing. Martin Drozd konštatoval, že na základe posledného statického monitoringu, je ďalšia
budova v obci Hradec v zlom statickom stave. Uviedol, že otázku chcel smerovať na
poslanca TSK Ing. Richarda Takáča, avšak ten v tom čase nebol v rokovacej miestnosti.
Július Urík sa opätovne vrátil k riešeniu nájmov prípadne záberov verejného priestranstva
pod terasami a stánkami pri OD Prior. Július Urík uviedol, že ide o neoprávnené zábery.
Mgr. Edita Mrázová uviedla, že v súčasnosti prebieha konanie. Mgr. Ľubomír Pomajbo,
náčelník MsP, dodal, že aj dnes bola príslušníkmi MsP vykonaná kontrola na záber
verejného priestranstva. MsP poskytuje na základe požiadaviek mesta súčinnosť. JUDr. Ing.
Ľuboš Maxina, PhD. požiadal prednostu MsÚ, aby zabezpečil opakovane vykonávanie
kontroly.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. informoval, že na základe uznesenia MsR, budú poslanci
príslušného výboru volebného obvodu prizývaní pri odovzdávaní a preberaní majetku mesta
po rozkopávkach prevádzkovateľmi verejných rozvodov.
K bodu 12)
„Záver“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala všetkým prítomným
poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh mestského
zastupiteľstva. Primátorka mesta vyhlásila zasadnutie MsZ za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 24. 6. 2014
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
overovateľ I.

.............................................
Ing. Roman Hlaváč
overovateľ II.

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

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

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