Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 30. 9. 2014
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

8.00 h
11.10 h

Prítomní:

25 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

MUDr. Dušan Magdin, Mgr. Pavel Takáč, Ing. Roman Gonda,
MUDr. Gabriel Šimko, PaedDr. Eleonóra Porubcová

Ďalej prítomní:

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

K bodu 1)
„Otvorenie“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov,
zúčastnených zamestnancov mesta i ďalších prítomných.
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 25 poslancov, teda nadpolovičná väčšina,
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v 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.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ –
a Marcela Dobrovodského.
Spravodajcom MsR bola Helena Dadíková.

Ing. Zuzanu Lukáčovú

Do návrhovej komisie odporučila primátorka mesta zvoliť poslancov: Katarínu Vráblovú – za
predsedníčku, MUDr. Jána Šlapáka – za člena, Ing. Romana Hlaváča – za člena.
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 366/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
Hlasovanie: 24 poslancov za
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JUDr. Katarína
v pozvánkach.

Macháčková

konštatovala,

že

návrh

programu

poslanci

obdržali

Návrh programu
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Otvorenie
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 30.6.2014
Návrh VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza
č. 81/2005, ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN mesta Prievidza
č. 97/2008 – Požiarny poriadok
Návrh na udelenie Ceny mesta CVČ Spektrum pri príležitosti 55. výročia vzniku
Informácia o pripravovaných projektoch
Majetkoprávne veci
Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
R ô z ne
Interpelácie poslancov
Záver

Návrh programu bodu „Rôzne“
Bod Rôzne neobsahoval žiadne body a ani pred schvaľovaním programu nebol doplnený.
MsZ uznesením č. 367/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program rokovania MsZ.
Prezentácia: 23 poslancov
Hlasovanie: 23 poslancov za
K bodu 2)
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 30. 6. 2014 predložil Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.
K 30. 6. 2014 dosiahli celkové príjmy zariadenia (dotácia a vlastné príjmy) 861 990,70 €
a celkové výdavky boli vo výške 702 489,65 €.
Vlastné príjmy zariadenia dosiahli v I. polroku sumu 390 026 €. Plánovaný rozpočet
vlastných príjmov zariadenia bol plnený na 52 %.
MsZ uzn. č. 368/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo predmetnú správu na vedomie.
Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie: 23 poslancov za
K bodu 3)
Návrh VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza
č. 81/2005, ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN mesta Prievidza
č. 97/2008 – Požiarny poriadok predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
Dňa 21.8.2014 bolo mestu Prievidza doručené od Okresnej prokuratúry Prievidza dožiadanie
vo veci podnetu Pavla Pachníka na preskúmanie súladu predmetných VZN s príslušnými
právnymi normami SR.
V podnetoch sa uvádza, že obec nie je zákonom zmocnená na úpravu takých vzťahov, aké
sú upravené v predmetných všeobecne záväzných nariadeniach a väčšina ustanovení len
kopíruje znenie zákona. Na základe toho, že existuje dôvodný predpoklad, že okresná
prokuratúra proti týmto všeobecne záväzným nariadeniam podá protest prokurátora, právna
kancelária vypracovala návrh VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN
č. 81/2005 ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a ako aj VZN č. 97/2008
Požiarny poriadok.
Okresná prokuratúra v Prievidzi taktiež zaslala na mesto dožiadanie na preskúmanie súladu
VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza. Tento podnet je v
riešení právnej kancelárie.
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MsZ uzn. č. 369/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo
VZN
mesta
Prievidza
č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 81/2005, ktorým sa vydáva zoznam
utajovaných skutočností a VZN mesta Prievidza č. 97/2008 – Požiarny poriadok.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
Hlasovanie: 25 poslancov za
K bodu 4)
Návrh na udelenie Ceny mesta CVČ Spektrum za organizovanie výchovnej,
vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí a mládeže pri príležitosti 55. výročia
vzniku predložil Mgr. Alojz Vlčko, ved. kancelárie primátorky.
Komisia školstva a kultúry na svojom zasadnutí 11. 9. 2014 odporučila pri príležitosti 55.
výročia vzniku CVČ Spektrum udeliť tejto inštitúcii Cenu mesta. Celomestské oslavy tohto
výročia sa uskutočnia 17. októbra 2014.
MsZ uzn. č. 370/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo udelenie Ceny mesta
CVČ
Spektrum za organizovanie výchovnej, vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí
a mládeže pri príležitosti 55. výročia vzniku.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 6)
Informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Športová hala v Prievidzi“ a možnosti
čerpania finančných prostriedkov predložil Mgr. Ivan Benca, projektový manažér.
Zámerom projektu je kompletná výmena vstupných dverí a interiérových stien v športovej
hale, oprava sociálnych zariadení určených pre ženy a pod. Cieľom projektu je zlepšenie
hospodárnosti prevádzky budovy, výrazné skvalitnenie prostredia pre návštevníkov
športových a kultúrnych podujatí.
MsZ uzn. č. 371/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu s názvom:
„Športová hala v Prievidzi“ a kofinancovanie projektu vo výške 2 430 € t.j. 5 % z celkových
výdavkov na projekt.
Prezentácia: 24 prítomných poslancov
Hlasovanie: 24 poslancov za
Mgr. Ivan Benca podal informáciu o použití výnosu verejnej zbierky – Obnova exteriérových
kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi. Mesto
získalo zbierkou finančné prostriedky vo výške 1047,88 €. Z dotácie MK SR, ktorú mesto
získalo v roku 2013, bol realizovaný reštaurátorský výskum. Mgr. Ivan Benca informoval
o použití financií zo zbierky (reštaurátorské práce, prevoz a uloženie kamenných častí,
čistenie, spevnenie sochy a pod.)
Informáciu zobralo MsZ uzn. č. 372/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, na vedomie.
Prezentácia: 24 prítomných poslancov
Hlasovanie: 24 poslancov za
K bodu 7)
Majetkoprávne veci predložila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
Bc. Ján Kuchárik, trvalý pobyt Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila č. 380/45, požiadal o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 3264/42, zastavané
plochy a nádvoria a parc. reg. C KN č. 3264/41, zastavané plochy a nádvoria, spolu
s výmerou približne 35 m2, na účel zriadenia záhradky. Žiadateľ vlastní na prízemí bytového
domu jednoizbový byt.
MsZ uzn. č. 373/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj nehnuteľnosti
Bc. Jánovi Kuchárikovi.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
Hlasovanie: 1 poslanec za, 23 proti, 1 sa zdržal.
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Marta Hromádková, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodžu 343/3, požiadala 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.
MsZ uzn. č. 374/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať
predmetnú nehnuteľnosť Marte Hromádkovej za cenu 12 626 € spôsobom predaja ako
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľka uvedený byt dlhodobo užíva
na základe nájomnej zmluvy.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
Hlasovanie: 25 poslancov za
Viliam Škulič, trvalý pobyt Prievidza, Mariánska ul. č. 599/56, ponúkol mestu na predaj
pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 10803 – parc. registra „E“ č. 728, záhrady
s výmerou 399 m2, parc.č. registra „E“ č. 730, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 79m2
(spolu s výmerou 478 m2) v celosti, z dôvodu scelenia mestského pozemku. Vlastník
pozemku žiada 24,75 €/m².
MsZ uzn. č. 375/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo kúpu pozemkov v k.ú. Prievidza
vo vlastníctve Viliama Škuliča cenu 5,00 €/m2.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal.
Roman Borovička, trvalý pobyt Prievidza, Malonecpalská ul. č. 1317/32A, a spoločnosť
EURONICS Prievidza, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta č. 39C, požiadali
o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra
C KN č. 4997/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 288 m², v celosti, ktorý bol
predmetom prevodu Kúpnej zmluvy č. 34/07, uzavretej dňa 30.05.2007,
na účel
vybudovania parkovacích miest.
MsZ uzn. č. 376/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zrušenie predkupného práva na
nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4997/8, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 288 m², v celosti, ktorý bol predmetom prevodu Kúpnej zmluvy
č. 34/07, uzavretej dňa 30.05.2007, na účel vybudovania parkovacích miest za podmienok:
- spoločnosť EURONICS Prievidza, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta č. 39C, ako
budúci predávajúci, uzatvorí s mestom Prievidza, ako budúci kupujúci, zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti
vymedzenej v Čl. II. Predmet prevodu na účel výstavby kruhového križovania na Ul. Ľ.
Ondrejova a Mliekarenskej ul. v Prievidzi,
- spoločnosť EURONICS Prievidza, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta č. 39C,
uzatvorí s mestom Prievidza na pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
4997/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 288 m², v celosti, zmluvu o zriadení časovo
neobmedzeného vecného bremena v prospech mesta a tretích osôb.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal.
Roman Borovička, trvalý pobyt Prievidza, Malonecpalská ul. č. 1317/32A, požiadal o kúpu
časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.3977/6, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery približne 130 m², na účel rozšírenia detského ihriska.
MsZ uzn. č. 377/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, žiadosť neschválilo.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov proti, 3 sa zdržali.
Miloš Chlpek, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č. 693/45, požiadal o kúpu časti pozemku
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4815/19, ostatné plochy v rozsahu výmery
približne 90 m², na účel zabezpečenia prístupu k domu a parkovacieho miesta.
MsZ uzn. č. 378/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, žiadosť neschválilo.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
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Hlasovanie: 22 poslancov proti, 2 sa zdržali
Roman Repáč a manž. Alena, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Bukovčana č. 833/27,
požiadali 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. MsZ uzn. č. 379/14,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer
mesta predať predmetnú nehnuteľnosť za cenu 20,00 €/m2, pre Romana Repáča a manž.
Alenu spôsobom predaja pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Prezentácia: 24 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za, 2 sa zdržali
Alena Flimelová a manž. Anton, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Jaseňová ul. č. 421/15,
požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 8135/59,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m2, v celosti, na záhradkárske účely. Zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli dňa 09.09.2014.
MsZ uzn. č. 380/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 8135/59, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 25 m2, v celosti, na záhradkárske účely, za cenu 20,00 €/m2, pre Alenu Flimelovú
a manž. Antona, trvalý pobyt Prievidza, Jaseňová ul. č. 421/15, spôsobom predaja pozemku
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.
Prezentácia: 24 prítomných poslancov
Hlasovanie: 23 poslancov za
Diana Mellová, trvalý pobyt Prievidza, Banícka ul. č. 14/10, požiadala o kúpu nehnuteľnosti
v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 554/6, diel 1, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 12 m2, na účel rozšírenia pozemku v jej vlastníctve. Zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli dňa 09.09.2014.
MsZ uzn. č. 381/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schvaľuje prevod nehnuteľnosti v k. ú.
Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 554/6, diel 1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 12 m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 212/2007, vypracovaný spoločnosťou
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., overený Ing. Strapatou Katarínou pod č. 761/2007 dňa
23.07.2007, z pozemku, parcela registra E KN (pôvodne neknihovaná PK parcela) č. 165,
ostatné plochy, zapísanej na LV č. 1599, na účel rozšírenia pozemku vo vlastníctve
kupujúcej, za cenu 10,00 €/m2, pre Dianu Mellovú, trvalý pobyt Prievidza, Banícka ul. č.
14/10, spôsobom predaja pozemku 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 oplotený a bezprostredne
priľahlý
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcej, ktorá bude 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.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Jozef Petráš a manž. Darina, spoločne trvalý pobyt Prievidza V., Školská ul. č. 15, požiadali
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 872/6,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 59 m2, na účel rozšírenia pozemku vo vlastníctve
žiadateľov s následným vybudovaním plota, výsadbou okrasných záhonov a drevín a jeho
odvodnenia. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 09.09.2014.
MsZ uzn. č. 382/14, ktoré tvor prílohu k zápisnici, neschválilo prevod nehnuteľnosti v k. ú.
Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 872/6, zastavané plochy a nádvoria
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s výmerou 59 m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 77/2014, vypracovaný spoločnosťou
GEOMAP Prievidza, s. r. o., na účel rozšírenia pozemku s následným vybudovaním plota,
výsadbou okrasných záhonov a drevín a jeho odvodnenia, pre Jozefa Petráša a manž.
Darinu, trvalý pobyt , Prievidza V. , Školská ul. č. 15.
Prezentácia: 24 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov proti, 6 sa zdržali
Pavol Bátora a manželka, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom 182/32, požiadali
o kúpu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Hradec, 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.
MsZ uzn. č. 383/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta previesť
nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Hradec, parcela registra C KN č. 469/2, zastavané plochy
a nádvoria, vytvorený Geometrickým plánom . 43/2014, úradne overeným Ing. Barborou
Petriskovou pod č. 618/2014 zo dňa 07.07.2014 z pozemku parcela registra E KN č. 849
zapísaného na LV č. 877, na záhradkárske účely, za cenu 10,00 €/m², pre Pavla Bátoru
a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom 182/32, spôsobom ako dôvod hodný
osobitného zreteľa.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
Hlasovanie: 25 poslancov za
Spoločnosť Esta plus, s. r. o., Diviacka Nová Ves, zastupujúca investora Stredoslovenská
energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, požiadala o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve
mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5289/1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 34705 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – rozšírenie elektrickej siete NN
a rozvodnej skrine (predpokladaný rozsah 30 m2).
K žiadosti prijalo MsZ uzn. č. 384/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
Hlasovanie: 25 poslancov za
Vedenie rokovania MsZ prevzal JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta.
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 28, navrhla
prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena (schváleného uznesením MsZ
č. 103/14 zo dňa 25.03.2014) na základe ceny stanovenej Znaleckým posudkom č. 45/2014,
vypracovaným znalcom Ing. Františkom Hlaváčom, ktorý stanovil jednotkovú všeobecnú
hodnotu (trhovú hodnotu) pozemku mesta Prievidza, na ktorom sa má uložiť vedenie ST
v zmysle navrhovaného projektu, je 27,21 €/m2.
K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 385/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
Hlasovanie: 25 poslancov za
Ing. Igor Cesnek a Ing. Bibiána Cesneková, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Bazová ulica
707/19, požiadala o udelenie súhlasu s prestavbou a rozšírením parkovacích plôch na
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 791/6, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 292 m2 (preložením existujúcich parkovacích plôch a ich následnou úpravou)
z dôvodu vyriešenia parkovacích plôch pre stavbu „Nájomný 22 bytový dom“ (na parc. č.
791/2 a 791/7) s tým, že po ukončení úpravy existujúceho (preloženého) parkoviska, objekt
bude odovzdaný do majetku mesta.
MsZ uzn. č. 387/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo udelenie súhlasu pre Ing. Igora
Cesneka a Ing. Bibiánu Cesnekovú s prestavbou a rozšírením parkovacích plôch na
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 791/6, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 292 m2 (spôsobom preloženia existujúcich parkovacích plôch na opačnú stranu
pozemku a ich následnou úpravou) z dôvodu vyriešenia prístupu k parkovacím plochám pre
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stavbu „Nájomný 22 bytový dom“ (na parc. č. 791/2 a č. 791/7) a s tým, že po ukončení
rekonštrukcie preloženého parkoviska, stavba parkoviska bude odovzdaná do majetku
mesta.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
Hlasovanie: 25 poslancov za
Ing. Igor Cesnek a Ing. Bibiána Cesneková, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Bazová ulica
707/19, požiadali o zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu
motorovými vozidlami po častiach pozemkov 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. 791/4,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2298 m2 vo vlastníctve mesta.
MsZ uzn. č. 387/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo výnimku z Internej smernice
č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, čl. 3.1.6, nakoľko žiadosť
o zriadenie vecného bremena bola pred rokovaním MsZ predmetom rokovania len mestskej
rady s vyjadrením architekta mesta a príslušného VVO a zriadenie vecného bremena
s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami po častiach pozemkov 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. 791/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2298 m2 vo
vlastníctve mesta Prievidza v prospech vlastníka pozemkov parcela registra C KN č. 791/2
a 791/7, podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa
Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy
pozemku v m2 zaťaženého vecným bremenom a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj
zaťaženého pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €; cena
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2.
Prezentácia: 25 prítomných poslancov
Hlasovanie: 25 poslancov za
Spoločnosť STAJOZ s.r.o., so sídlom v Lehote pod Vtáčnikom, Obrancov mieru 544/35,
požiadala o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra C KN č. 2122/1,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m² na Námestí slobody v Prievidzi, na
účel prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením od 01.11.2014 do 31.12.2014.
Helena Dadíková uviedla, že na základe skúsenosti z predchádzajúceho obdobia navrhuje,
aby prevádzka stánku s občerstvením t.j. nájom bol povolený až do ukončenia prevádzky
mobilnej ľadovej plochy umiestnenej na Námestí slobody v Prievidzi.
MsZ uzn. č. 388/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pri nájme majetku mesta
Prievidza - časti pozemku na Námestí slobody v Prievidzi pre spol. STAJOZ s.r.o., so sídlom
v Lehote pod Vtáčnikom, Obrancov mieru 544/35, podmienku nájmu - doba určitá od
01.11.2014 do ukončenia prevádzky mobilnej ľadovej plochy umiestnenej na Námestí
slobody v Prievidzi.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za.
Ľubica Burešová podala informáciu, že dňa 04.09.2014 bol na úradnej tabuli mesta
zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť, časť pozemku parcela
registra C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m² na Námestí
slobody v Prievidzi, na účel prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením od 01.11.2014
do 31.12.2014, pre spoločnosť STAJOZ, s.r.o., Obrancov mieru 544/35, Lehota pod
Vtáčnikom.
MsZ uzn. č. 389/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť STAJOZ, s.r.o.,
so sídlom v Lehote pod Vtáčnikom, Obrancov mieru 544/35, nájom majetku mesta Prievidza:
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemku parcela registra C KN č. 2122/1, zastavané
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m2, nachádzajúceho sa na Námestí slobody
v Prievidzi, na účel prevádzkovania stánku s rýchlym občerstvením, spôsobom v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z
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dôvodu hodného osobitného zreteľa, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň
a uzatvorenia nájmu na dobu určitú od 01.11.2014 – do ukončenia prevádzky mobilnej
ľadovej plochy umiestnenej na Námestí slobody v Prievidzi.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Juraj Pažický, miesto podnikania Prievidza, Dlhá ul. 36/8, požiadal o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 2565/1, ostatné plochy, v rozsahu
výmery 5 m², pod stánkom – predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov zapísaného na
LV č. 1 v k. ú. Prievidza. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 04.09.2014.
MsZ uzn. č. 390/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Juraja Pažického, miesto
podnikania Prievidza, Dlhá ul. 36/8, nájom majetku mesta Prievidza - nehnuteľnosti - časti
pozemku parcela registra C KN č. 2565/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 5 m², zapísanej
na LV č. 1, nachádzajúcej sa pod stánkom predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov,
- 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 pod
stánkom vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Lenka Hrabovská, trvalý pobyt Prievidza, Gazdovská ulica 9/10, požiadala o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza zapísanej na LV č. 1 - časti pozemku parcela registra C KN č.
2059/1, v rozsahu výmery 5 m² pod stánkom na predaj novín, časopisov a tabakových
výrobkov. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 04.09.2014.
MsZ uzn. č. 391/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Lenku Hrabovskú, trvalý
pobyt Prievidza, Gazdovská ulica 9/10, nájom majetku mesta Prievidza nehnuteľnosti
zapísanej na LV č. 1 - časti pozemku parcela registra C KN č. 2059/1, v rozsahu výmery 5
m² pod stánkom na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, 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 pod stánkom vo výške 0,20
€/m2/deň na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Rokovanie MsZ viedla JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta.
Ľubica Burešová predložila návrh mestskej rady na nájom nehnuteľnosti – časti pozemku,
CKN parc. č. 6277/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2 vo vlastníctve mesta
Prievidza, na účel majetkoprávneho vyporiadania. Mgr. Zlatica Donovalová požiadala mesto
Prievidza o kúpu, respektíve zámenu pozemkov a uznesením MsZ č. 325/2014 kúpa, ani
zámena pozemkov nebola schválená. Mgr. Zlatica Donovalová je vlastníčkou nehnuteľností
– pozemkov v k. ú. Prievidza, EKN parc. č. 124/1, záhrada s výmerou 11 m2 a parc. č. EKN
č. 124/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 12 m2 a uznesením MsR č. 402/14 bol
odporučený nájom pozemkov vo vlastníctve Mgr. Zlatici Donovalovej do majetku mesta za
nájomné vo výške 1,00 €. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 27.08.2014.
MsZ uzn. č. 392/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Mgr. Zlaticu Donovalovú,
trvale bytom Prievidza, Lúčna ul. č. 151/39, nájom majetku mesta Prievidza, časť
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Prievidza, CKN parc. č. 6277/3, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 61 m2, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok
nájomného vo výške 1,00 € na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
MsZ uznesením č. 393/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom nehnuteľností –
pozemkov v k.ú. Prievidza, parc. E-KN č. 124/1, záhrada s výmerou 11 m2, parc. E-KN č.
124/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 12 m2
vo vlastníctve Mgr. Zlatice
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Donovalovej, trvalý pobyt Prievidza, Lúčna ul. č. 151/39, pre mesto Prievidza z dôvodu
majetkoprávneho vyporiadania nehnuteľností, za podmienok nájomného vo výške 1,00 € na
dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku.
K bodu 7)
„Diskusia pre obyvateľov“
Peter Novák hovoril o pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý má v prenájme pod
stánkom kaderníctva na Ul. J. Fándlyho. Konštatoval, že stanovená výška nájmu pozemku
v zmysle Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta je vysoká až likvidačná. Sťažoval sa
na prístup zamestnankyne právnej kancelárie pri vybavovaní žiadosti.
Peter Novák ďalej vyjadril nesúhlas s podmienkou mesta nepredávať víno v novinovom
stánku na Ul. M. R. Štefánika, ktorého je vlastníkom. Konštatoval, že víno sa predáva aj v
ďalších okolitých prevádzkach.
Oľga Vanková vystúpila za obyvateľov bývajúcich v blízkosti bývalej MŠ na Ul. Š.
Závodníka. Vyjadrila nesúhlas s prenájmom hospodárskej budovy v areáli bývalej škôlky.
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, že pokiaľ je na mesto doručená
žiadosť o kúpu prípadne nájom nehnuteľnosti, v zmysle zákona sú povinné orgány mesta sa
takouto žiadosťou zaoberať. O nakladaní s majetkom mesta rozhodujú poslanci MsZ, avšak
v súčasnosti nie je zámerom mesta tento majetok odpredať.
Poslanec Július Urík uviedol, že prenájom takého majetku je výhodný už len z toho dôvodu,
že majetok sa bude udržiavať a bude chránený, nebudú sa tam zdržiavať bezdomovci a pod.
K bodu 6)
Poslanci pokračovali v prerokovávaní bodu „Majektoprávne veci“.
K žiadosť Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza, Ul. Matice slovenskej 16,
o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, časti parkoviska
približne 10 parkovacích miest za bývalou Hasičskou zbrojnicou za symbolickú cenu, ktoré
by využívali zamestnanci školy, prijalo MsZ uzn. č. 394/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 3 poslanci za, 15 proti, 5 sa zdržali
Peter Novák - NOVAP, miesto podnikania Prievidza, Ul. J. Palárika 19/13, požiadal o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 5019/1, s výmerou
52 m² pod stánkom kaderníctva.
Príslušné komisie MsZ neodporučili nájom schváliť a zároveň odporučili nariadiť odstránenie
stavby. MsR neodporučila schváliť nájom a uložila právnej kancelárii, vykonať kroky vedúce
k uplatneniu si pohľadávky u Petra Nováka - NOVAP za spätné užívanie pozemku pod
stánkom kaderníctva za obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014.
MsZ uzn. č. 395/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza
prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č.
5019/1, s výmerou 52 m² pod stánkom kaderníctva, pre Petra Nováka - NOVAP, miesto
podnikania Prievidza, Ul. J. Palárika 19/13.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 8 poslancov za, 3 proti, 8 sa zdržalo
K žiadosti spoločnosti BEKALUBE Slowakai s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Priemyselná ulica č.
14, o nájom nehnuteľnosti - časti pozemku parcela registra C KN č. 4086/1 v rozsahu výmery
34 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia pred
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prevádzkou Killer Pub, nachádzajúcej sa v polyfunkčnom objekte,
396/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 1 poslanec za, 17 proti, 4 sa zdržali

prijalo MsZ uzn. č.

Spoločnosť PE-STRAV, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Malookružná ulica 31/1, požiadala
o nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v hospodárskej budove
areálu bývalej MŠ Závodníka v rozsahu výmery približne 121 m², na účel zriadenia
a prevádzkovania vývarovne.
MsZ uzn. č. 397/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo
zámer
mesta
prenajať
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - nebytové priestory nachádzajúce sa v hospodárskej budove
areálu bývalej MŠ Závodníka v rozsahu výmery približne 121 m², na účel zriadenia
a prevádzkovania vývarovne pre spol. PE-STRAV, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Malookružná
ulica 31/1, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ zriadi
vývarovňu, ktorá bude slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami
mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby
jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov; za podmienok – nájomného vo výške 150,00 €/mesiac + energie, na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 13 poslancov za, 7 proti, 2 sa zdržali
Výbor pozemkového spoločenstva – Urbársky spolok Necpaly, miestna časť Prievidza,
predložil mestu zoznam parciel vo vlastníctve spoločenstva, ale v užívaní fyzických osôb.
V rámci návrhu sa nahrádza zoznam nehnuteľností presnou špecifikáciou pozemkov.
Na otázku poslanca Júliusa Uríka ohľadom kosenia týchto pozemkov odpovedal MVDr.
Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, s tým, že tieto pozemky budú zaradené do pasportu
a teda mesto zabezpečí kosenie predmetných pozemkov.
MsZ uzn. č. 398/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uzn. MsZ č. 174/14 zo
dňa 29.04.2014.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdržal
Michal Bátora, trvalý pobyt Prievidza, Školská ulica 927/28, požiadal o nájom nehnuteľnosti
v k. ú. Veľká Lehôtka - časti pozemku parcela registra E KN č. 1807, v rozsahu výmery
32 m², na účel skultivovania pozemku pri rodinnom dome.
MsZ uzn. č. 399/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza
prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka - časť pozemku parcela registra E
KN č. 1807, v rozsahu výmery 32 m², na účel skultivovania pozemku pri rodinnom dome, pre
Michala Bátoru, trvalý pobyt Prievidza, Školská ulica 927/28.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 1 poslanec za, 15 proti, 4 sa zdržali
Hayridin Šilik, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana 849/1, požiadal o zníženie výmery
predmetu nájmu - pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8 o 35 m² pod vonkajším sedením
z dôvodu, že terasa sa dlhodobo neužíva.
MsZ uzn. č. 400/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Hayridina Šilika, trvalý pobyt
Prievidza, Ulica I. Bukovčana 849/1, zníženie výmery predmetu nájmu - pozemku parcela
reg. C KN č. 3256/8 o 35 m² pod vonkajším sedením.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Spoločnosť EASYTRAVEL, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica Š. Moyzesa 1, sa vyjadrila
k ponuke schváleného nájmu uznesením MsZ č. 331/14 zo dňa 26.08.2014. Spoločnosť
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žiada o prehodnotenie doby nájmu, minimálne na 15 rokov, prípadne opakovane žiada
o kúpu pozemku – 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 je vlastníkom.
MsZ uzn. č. 401/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zmenu uzn. MsZ č. 331/14
zo dňa 26. 8. 2014 a neschválilo ani zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť 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
parkovacích plôch k nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom žiadateľ.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov proti, 3 sa zdržali
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 270/14 zo dňa 24.06.2014 schválilo zámenu
nehnuteľností medzi mestom Prievidza a spol. DOPSTA, s.r.o.. Právna kancelária pripravila
návrh na zmenu uznesenia z dôvodu pridelenia súpisného čísla k jednej zo stavieb, ktorá je
predmetom prevodu.
MsZ uzn. č. 402/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uzn. MsZ č. 270/14 zo
dňa 24.06.2014 takto: v časti II. sa vypúšťa text „stavba bez súpisného čísla“ a nahrádza sa
textom „stavba súpisné č. II. 1980“.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za, 4 sa zdržali
Vlado Bartulovič, trvalý pobyt Prievidza, Vnútorná ulica 125/9, požiadal o rozšírenie účelu
nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. 22/2007, predmetom ktorej je nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza – pozemok parcela registra C KN č. 5075/13, zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 264 m² na účel vybudovania parkovacích plôch o prestrešenie letnej terasy
s celoročným záberom pozemku na časti pozemku parcela registra C KN č. 5075/13 v
rozsahu výmery 45 m².
MsZ uzn. č. 403/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Vlada Bartuloviča, trvalý
pobyt Prievidza, Vnútorná ulica 125/9: rozšírenie účelu nájmu podľa Nájomnej zmluvy č.
22/2007 o prestrešenie letnej terasy s celoročným záberom pozemku parcela registra C KN
č. 5075/13, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 45 m² s podmienkou, že prípadné
odstránenie terasy prekrytej pergolou bude vykonané na náklady nájomcu, zmenu výšky
nájomného na pozemku parcela registra C KN č. 5075/13, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 219 m² pod parkovacími plochami s nájomným vo výške 1,70 €/m²/rok
a vo výške 0,05 €/m²/deň od 15.4.-15.10. a vo výške 0,02 €/m²/deň od 16.10.-14.4. na
pozemku parcela registra C KN č. 5075/13, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery
45 m² pod prestrešením letnej terasy na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou
bez udania dôvodu, spätnú náhradu za užívanie pozemku parcela registra C KN č. 5075/13,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 45 m² za obdobie 1 roka spätne vo výške
0,05 €/m²/deň od 15.4.-15.10. a vo výške 0,02 €/m²/deň od 16.10.-14.4.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 364/13 zo dňa 09.10.2013 v znení uzn.
303/14 zo dňa 26.08.2014 schválilo prevod – predaj nehnuteľnosti – časti pozemku v k. ú.
Prievidza, pre spoločnosť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Banskej
Bystrici, Partizánska cesta 5, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov
nachádzajúcich sa v areáli stavby „Prievidza – čistiareň odpadových vôd“, s podmienkou
uzatvorenia zmluvy o spolupráci so záväzkom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a. s., uskutočniť na vlastné náklady prekládku troch vodovodných prípojok nachádzajúcich
sa na mieste budúceho plánovaného kolumbária v areáli cintorína v Prievidzi s termínom
ukončenia do 30. 09. 2014. Na základe podnetu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a. s., bol na rokovanie MsZ predložený návrh na zmenu uznesenia z dôvodu zdĺhavého
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procesu zabezpečovania povolení, spočívajúci v zmene termínu prekládky vodovodných
prípojok a to do 31.12.2014.
MsZ uzn. č. 404/14, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uzn. MsZ č. 364/13 zo
dňa 09.10.2013 v znení uzn. MsZ č. 303/14 zo dňa 26.08.2014 takto: v časti II. sa text „do
30.09.2014“ nahrádza textom „do 31.12.2014“.
Prezentácia: 23 prítomných poslancov
Hlasovanie: 23 poslancov za
K bodu 9)
„Interpelácie poslancov“
Poslanec Július Urík konštatoval, že na Ul. A. Škarvana bude v krátkej dobe
skolaudované detské ihrisko. Toto ihrisko bude monitorované kamerovým systémom,
záberu kamery však prekáža strom, ktorý je potrebné odstrániť.
Július Urík uviedol, že na Dlhej ulici medzi vchodmi č. 44,46,48 je umiestnený plynový
uzáver. Pri prejazde motorovým vozidlom môže dôjsť k jeho poškodeniu až odtrhnutiu.
K bodu 10)
„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.
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Ing. Zuzana Lukáčová
overovateľ I.

.............................................
Marcel Dobrovodský
overovateľ II.

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

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

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