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 Zoznam uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa  29. 9. 2015 

od 397 do 430 
 

397. Zloženie návrhovej komisie 
398. Program MsZ na deň 29. 9. 2015 
399. Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného 

plnenia rozpočtu k 30. 6. 2015 
400. Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1. – 6./2015 
401. Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za I. polrok 2015 
402. Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Prievidza 
403. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice 

k pripravovanej stavbe „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ 
404. Zmluva o spolupráci pri vypracovaní generelu dopravnej obslužnosti MHD pre mesto 

Bojnice a mesto Prievidza 
405. Žiadosť spol. DOPSTA, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
406. Žiadosť Stanislava Kmeťa – Železiarstvo a rozličný tovar o nájom pozemku 
407. Žiadosť spol. TO-MY-STAV, s. r. o., o nájom pozemkov 
408. Opakovaná žiadosť Ladislava Mokrého a manž. o nájom časti pozemku 
409. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov  - duplicitné 200 % vlastníctvo (ROEP) 
410. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov  pod ZŠ na Rastislavovej ul. a budovou 

bývalej polikliniky a röntgenu 
411. Zmena uzn. MsZ č. 469/11 (porealizačné zameranie stavby „Obslužná komunikácia 

pri letisku) 
412. Žiadosť Jána Michaloviča o zámenu pozemkov 
413. Žiadosť Jozefa Ziaťka o kúpu časti pozemku 
414. Zámer predať prebytočný majetok formou OVS – pozemok parc. registra C KN 

v zmysle GP č. 83/2015 
415. Žiadosť Antona Iliaša o kúpu pozemkov 
416. Žiadosť Ing. Branislava Halenára a manž. o kúpu pozemku pod bytovým domom 
417. Zmena uzn. MsZ č. 249/15 (zámer mesta predať pozemky pod garážami na Sadovej 

ulici) 
418. Zmena uzn. MsZ č. 281/15 (prevod pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve 

Ľudmily Žiakovej) 
419. Žiadosť Milana Syrovátku o kúpu časti pozemku 
420. Zmena uzn. MsZ č. 350/15 (zníženie kúpnej ceny pozemku pre Romana Bakusa) 
421. Žiadosť Petra Wesserleho o kúpu pozemku 
422. Informácia o vyhodnotení OVS – pavilón D bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku 
423. Informácia o vyhodnotení OVS – pavilón E bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku 
424. Informácia o vyhodnotení OVS – pavilón F bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku 
425. Výnimka z IS č. 80 – splatnosť kúpnej ceny pre spol. BILLA, s. r. o. 
426. Zmena uzn. MsZ č. 255/15 (Bytový dom na Kútovskej ulici - doplnenie veriteľa do 

uznesenia) 
427. Zmena uzn. MsZ č. 283/15 v znení uzn. č. 359/15 (žiadosť nájomcov bytov v bytovom 

dome na Ul. Falešníka č. 14 o kúpu bytov) 
428. Zabezpečenie rozšírenia činnosti spol. SMMP, s. r. o., o údržbu a správu školských 

zaradení 
429. Poslanecký návrh JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD.  k zámeru mesta Prievidza 

realizovať rekonštrukciu futbalového štadiónu v Prievidzi 
430. Poslanecký návrh JUDr. Martina Lukačoviča k zmene názvu ulice „Max Brose“ na 

pôvodný názov „Západná ulica“ 
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Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa  29. 9. 2015 

od 397 do 430 
 
 

číslo:  397/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  Mgr. Rudolf Fiamčík – predseda, Mgr. Peter 
Krško – člen, MVDr. Vladimír Petráš – člen,  

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie: Mgr. Rudolf Fiamčík – predseda, Mgr. Peter Krško – člen,  
MVDr. Vladimír Petráš – člen. 
 

číslo: 398/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 29. 9. 2015,  
II. schvaľuje    

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 29. 9. 2015.  
 
číslo: 399/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného 
plnenia rozpočtu k 30. 6. 2015. 

 
číslo: 400/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1. – 6./2015. 
 

číslo: 401/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za I. polrok 2015. 
 
číslo: 402/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Prievidza,  

II. schvaľuje  
Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza. 

 
 
 
 
 



    UZNESENIA MESTSKÉHO 
         ZASTUPITEĽSTVA 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
    
 
 
 
                                                           
 

 
 

3 
 

 
 
číslo: 403/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice 
k pripravovanej stavbe „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“, 

II. schvaľuje 
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice   
č. 796/2014/OZ/2.4.1 zo dňa 17. 10. 2014 za účelom prípravy a realizácie 
predmetného zámeru cyklotrasy. 
 

číslo: 404/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh Zmluvy o spolupráci pri vypracovaní generelu dopravnej obslužnosti MHD pre 
mesto Bojnice a mesto Prievidza,  

II. schvaľuje  
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri vypracovaní generelu dopravnej obslužnosti 
MHD pre mesto Bojnice a mesto Prievidza.    

 
číslo: 405/15   
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti DOPSTA, s. r. o.,  so sídlom v Prievidzi, Ul. T. Vansovej I. 519/35, 
o zriadenie bezodplatného vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
na  časti  pozemkov  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 
95, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 777 m2 a parcela  registra C KN č. 
829/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 781 m2 právo uloženia inžinierskych 
sietí – vodovodnej prípojky (rekonštrukcia) a prípojky verejného osvetlenia 
(parkovisko) a prípojky NN v rámci stavby „Prestavba 20 b. j. – Ul. S. Chalupku – 
Prievidza“; pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 102,4 m2 (vodovodná 
prípojka 42,4 m2 a verejné osvetlenie a napojenie NN objektov 60 m2), 

II.   schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela  registra C KN č. 95, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 15 777 m2 a parcela  registra C KN č. 829/1, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 2 781 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky 
(rekonštrukcia) a prípojky verejného osvetlenia (parkovisko) a prípojky NN v rámci 
stavby „Prestavba 20 b. j. – Ul. S. Chalupku – Prievidza“, v prospech vlastníka 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov parcely registra C KN č. 830, č. 829/7 a č. 
829/16 a objektov súpis. č. 310 na parc. č. 830, súpis. č. 1939 na parc. č. 829/16 
a súpis. č. 1980 na parc. č. 829/7  podľa zamerania geometrickým plánom na 
neobmedzenú dobu, za odplatu  vo výške 1,00 € a s týmito podmienkami: 
- priechod pre chodcov nebudovať, upraviť asfaltové plochy na súvislý pás zelene, 
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od 
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania, 
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore 



    UZNESENIA MESTSKÉHO 
         ZASTUPITEĽSTVA 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
    
 
 
 
                                                           
 

 
 

4 
 

Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre 
stavebné konanie. 
 

číslo: 406/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Stanislava Kmeťa - Železiarstvo a rozličný tovar, miesto podnikania Lehota 
pod Vtáčnikom,  Obrancov Mieru 544/35, 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 umiestnenia stánku s ambulantným 
predajom - pražené gaštany, varená kukurica, varené víno, varená medovina, 
cukrovinky pre deti, alkoholické a nealkoholické nápoje, údené mäsové výrobky, syry, 
v období od 01.12.2015 do 31.12.2015, resp. do ukončenia ľadovej plochy,  
b) informáciu, že dňa 09.09.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, podľa 
písmena a) tohto bodu, za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu 
určitú od 01.12.2015 do ukončenia prevádzkovania ľadovej plochy s jednomesačnou 
výpovednou lehotou, 

II.  schvaľuje  
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
-  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 - nachádzajúci sa na Námestí slobody 
v Prievidzi, na účel prevádzkovania stánku s ambulantným predajom - pražené 
gaštany, varená kukurica, varené víno, varená medovina, cukrovinky pre deti, 
alkoholické a nealkoholické nápoje, údené mäsové výrobky, syry,  
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko na 
predmete nájmu bude umiestnený stánok s občerstvením, ktorý bude slúžiť pre 
obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov,  
- za podmienok - nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu určitú od 01.12.2015 
do ukončenia prevádzkovania ľadovej plochy s jednomesačnou výpovednou lehotou, 
pre Stanislava Kmeťa - Železiarstvo a rozličný tovar, miesto podnikania Lehota pod 
Vtáčnikom, Obrancov Mieru 544/35. 

 
číslo:  407/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spol. TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom Kanianka, Lesná ulica 335/9, o nájom 
 nehnuteľností – pozemkov parcela registra C KN č. 6652/33 v rozsahu výmery 2120 
m², parcela registra C KN č. 6652/32 v rozsahu výmery 258 m², parcela registra C KN 
č. 6652/1 v rozsahu výmery 196 m², parcela registra C KN č. 6652/114 v rozsahu 
výmery 150 m², spolu v rozsahu výmery 2724 m², zapísaných na LV č. 1, na účel 
výstavby nájomného bytového domu č. 4 (24 b.j.) na Gazdovskej ulici v Prievidzi 
vrátane inžinierskych sietí, s nájomným 1€/rok, 
b) informáciu, že dňa 09.09.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, podľa 
písmena a) tohto bodu  za podmienok nájomného 1,00 €/rok, na dobu určitú do 
uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva realizovaných stavieb do vlastníctva mesta 
Prievidza, s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

II.  schvaľuje  
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
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- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pozemky parcela registra C KN č. 6652/33 
v rozsahu výmery 2120 m², parcela registra C KN č. 6652/32 v rozsahu výmery 258 
m², parcela registra C KN č. 6652/1 v rozsahu výmery 196 m², parcela registra C KN 
č. 6652/114 v rozsahu výmery 150 m², spolu v rozsahu výmery 2724 m², zapísaných 
na LV č. 1, na účel výstavby nájomného bytového domu č. 4 (24 b.j.) na Gazdovskej 
ulici v Prievidzi vrátane inžinierskych sietí, 
- 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, ktorým je aj tá 
skutočnosť, že výstavbou bytového domu dôjde k zlepšeniu bývania a riešenia 
bytovej otázky obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, t.j. starostlivosťou  o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby 
jeho obyvateľov, 
- za podmienok – nájomného 1,00 €/rok, na dobu určitú do uzavretia zmluvy o 
prevode vlastníctva realizovaných stavieb do vlastníctva mesta Prievidza, s 
trojmesačnou výpovednou lehotou, pre spol. TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom 
Kanianka, Lesná ulica 335/9. 

 
číslo:  408/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

opakovanú žiadosť Ladislava Mokrého a manželky, spoločne trvalý pobyt Prievidza, 
Veterná ulica 279/4, o nájom nehnuteľnosti, pozemku, parcela registra C KN č. 
2869/9, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 102 m2, zapísaného na LV č. 
1, na účel využitia ako okrasná záhradka, 

II.  schvaľuje  
zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta  Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela registra C KN č. 2869/9, 
zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 102 m2, zapísaného na LV č. 1, na 
účel využitia ako okrasná záhradka,   
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu svojím umiestnením tvorí predzáhradku rodinného domu žiadateľov, 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 a taktiež v súlade s bodom 
5.2.3 písm. g) Internej smernice mesta IS - 80,  
- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre  Ladislava Mokrého a manželku, spoločne 
trvalý pobyt Prievidza, Veterná ulica 279/4. 

 
číslo:  409/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu, že po ukončení konania o registri obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) 
v katastrálnych územiach Prievidza, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec, a po 
vykúpení pozemkov v bývalom katastrálnom území Necpaly nad Nitrou  v 90-tych 
rokoch spoločnosťou Stavoinvesta Banská Bystrica, ktoré podľa zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení prešli do vlastníctva mesta Prievidza a sú podľa 
existujúcich platných zmlúv vo vlastníctve mesta Prievidza, pričom nedošlo k ich 
zápisu na list vlastníctva mesta Prievidza, na tieto pozemky je v katastri nehnuteľností 
neoprávnene zapísané duplicitné (200%-né) vlastníctvo aj v prospech pôvodných 
vlastníkov predmetných pozemkov alebo v prospech iných fyzických alebo 
právnických osôb, 
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II. schvaľuje  
majetkovoprávne usporiadanie všetkých pozemkov v katastrálnych územiach 
Prievidza, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec ako aj v pôvodnom katastrálnom 
území Necpaly nad Nitrou, ktoré po ukončení konania o registri obnovenej evidencie 
pozemkov (ROEP), alebo po ich vykúpení  v 90-tych rokoch  spoločnosťou 
Stavoinvesta Banská Bystrica prešli podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení  do vlastníctva mesta Prievidza a sú podľa existujúcich platných 
zmlúv  vo vlastníctve mesta Prievidza, pričom v katastri nehnuteľností nedošlo k ich 
zápisu na list vlastníctva mesta Prievidza tak, že na tieto pozemky je neoprávnene 
zapísané duplicitné (200 %-né) vlastníctvo aj v prospech pôvodných vlastníkov 
predmetných pozemkov, alebo v prospech iných fyzických alebo právnických osôb. 

 
číslo:  410/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh mesta na zámenu pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 1940/2, zast. 
plocha a nádvorie s výmerou 343 m2, CKN parc. č. 1940/6, zast. plocha a nádvorie 
s výmerou 158 m2, CKN parc. č. 1940/7, zast. plocha a nádvorie s výmerou 25 m2, 
CKN parc. č. 1940/8, zast. plocha a nádvorie s výmerou 453 m2 (spolu s výmerou 979 
m2) vo vlastníctve TSK, so sídlom v Trenčíne, zapísaných na liste vlastníctva č. 3425 
za pozemky CKN parc. č. 22 zast. plocha  s výmerou  842 m2, CKN parc. č. 20/1 ost. 
plocha s výmerou 577 m2 (spolu s výmerou 1 419 m2) vo vlastníctve mesta Prievidza, 
zamerané Geometrickým plánom č. 253/2015 zo dňa 01.04.2015, vyhotovený 
spoločnosťou Green Touch, s.r.o., Veľký Klíž, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov pod Základnou školou na Rastislavovej ul. v Prievidzi 
a budovou bývalej polikliniky a bývalým röntgenom, 
b) informáciu, že dňa 08.09.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
zameniť nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, CKN parc. č. 1940/2, zast. plocha a nádvorie 
s výmerou 343 m2, CKN parc. č. 1940/6, zast. plocha a nádvorie s výmerou 158 m2, 
CKN parc. č. 1940/7, zast. plocha a nádvorie s výmerou 25 m2, CKN parc. č. 1940/8, 
zast. plocha a nádvorie s výmerou 453 m2 (spolu s výmerou 979 m2) vo vlastníctve 
TSK,  so sídlom v Trenčíne, zapísaných na liste vlastníctva č. 3425 za pozemky CKN 
parc. č. 22 zast. plocha  s výmerou  842 m2, CKN parc. č. 20/1 ost. plocha s výmerou 
577 m2 (spolu s výmerou 1 419 m2) vo vlastníctve mesta Prievidza, zamerané 
geometrickým plánom č. 253/2015 zo dňa 01.04.2015, vyhotovený spoločnosťou 
Green Touch s.r.o. Veľký Klíž, za účelom majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov pod Základnou školou na Rastislavovej ul. v Prievidzi a budovou bývalej 
polikliniky a bývalým röntgenom, 

II.  schvaľuje   
zámenu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, CKN parc. č. 1940/2, zast. plocha a nádvorie 
s výmerou 343 m2, CKN parc. č. 1940/6, zast. plocha a nádvorie s výmerou 158 m2, 
CKN parc. č. 1940/7, zast. plocha a nádvorie s výmerou 25 m2, CKN parc. č. 1940/8, 
zast. plocha a nádvorie s výmerou 453 m2 (spolu s výmerou 979 m2) vo vlastníctve 
TSK, so sídlom v Trenčíne, zapísaných na liste vlastníctva č. 3425 za pozemky CKN 
parc. č. 22 zast. plocha  s výmerou  842 m2, CKN parc. č. 20/1 ost. plocha s výmerou 
577 m2 (spolu s výmerou 1 419 m2) vo vlastníctve mesta Prievidza, zamerané 
geometrickým plánom č. 253/2015 zo dňa 01.04.2015, vyhotovený spoločnosťou 
Green Touch, s.r.o., Veľký Klíž, za účelom majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov pod Základnou školou na Rastislavovej ul.  a budovou bývalej polikliniky 
a bývalým röntgenom,  
- spôsobom v zmysle § 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 nadobúdatelia pozemkov sú vlastníkmi stavieb na nich sa nachádzajúcich, ktoré 
tvoria svojim umiestnením a využitím s predmetom zámeny neoddeliteľný celok 
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s podmienkou, že pred uzatvorením zmluvy TSK na vlastné náklady zabezpečí 
odstránenie plechovej garáže a nájazdovej rampy pri budove bývalej polikliniky.  

 
číslo:  411/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 469/14 zo dňa 25.11.2014, ktorým sa schválilo 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za účelom budúcej realizácie stavby 
„Miestna obslužná komunikácia“ o pozemok CKN parc. č. 8121/21- zastavané plochy 
v rozsahu výmery 20 m2 ( GP č. 59/15 – CKN parc. č. 8121/21, zastavaná plocha 
s výmerou  1 959 m2)  z dôvodu skutočného zamerania stavby, 

II. schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 469/14 zo dňa 25.11.2014 takto: v časti I. a v časti II. sa za 
text „CKN parc. č. 8121/1, ostatné plochy s výmerou 3 m2“  dopĺňa text: “CKN parc.             
č. 8121/21, zastavané plochy v rozsahu výmery 20 m2 ( GP č. 59/15 – CKN parc. č. 
8121/21, zastavaná plocha s výmerou  1 959 m2).“   

 
číslo:  412/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Jána Michaloviča, trvalý pobyt Prievidza, Zadná ul. č. 1325/10, na zámenu 
pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 4875/13 – zastavaná plocha s výmerou 168 
m2, CKN parc. č. 4860/3 – zastavaná plocha s výmerou 98 m2, CKN parc. č. 4860/4, 
zastavaná plocha s výmerou 93 m2 (spolu s výmerou 359 m2), zapísané na LV č. 
6298 vo vlastníctve žiadateľa, za pozemok CKN parc. č. 4859 – ostatná plocha 
s výmerou 553 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta  s tým, že rozdiel vo výmere, ktorý 
predstavuje 194 m2 , Ján Michalovič doplatí za cenu podľa znaleckého posudku, 
vypracovaný znalcom Ing. D. Homolom 15,78 €/m2,  

II. neschvaľuje  
zámer mesta previesť nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 4875/13 
– zastavaná plocha s výmerou 168 m2, CKN parc. č. 4860/3 – zastavaná plocha 
s výmerou 98 m2, CKN parc. č. 4860/4, zastavaná plocha s výmerou 93 m2 (spolu 
s výmerou 359 m2), zapísané na LV č. 6298 vo vlastníctve Jána Michaloviča 
zámenou za pozemok CKN parc. č. 4859 – ostatná plocha s výmerou 553 m2, ktorý je 
vo vlastníctve mesta.  

 
číslo: 413/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Ziaťka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 4/32, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, časti pozemku  parcela registra C KN č. 3591/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 550 m2, na účel dobudovania 
výrobných a skladových priestorov,  

II. neschvaľuje  
 zámer     mesta     Prievidza    predať  majetok     mesta,  nehnuteľnosť  v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN č. 3591/1, zastavané plochy a 
nádvoria v rozsahu výmery 550 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým 
plánom, na účel dobudovania výrobných a skladových priestorov pre Jozefa Ziaťku, 
trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 4/32.  
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číslo: 414/15 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľnosti  v  k. ú. Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN 
č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 550 m2, podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom, na účel dobudovania výrobných a skladových 
priestorov, 

II. schvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosti  v 
k. ú. Prievidza, pozemky vedené na LV č. 1, parcela registra C KN č. 3591/345, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 64 m2, parcela registra C KN č. 3591/346, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 412 m2, obidva pozemky zamerané a  
odčlenené Geometrickým plánom č. 83/2015 vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM dňa 18.09.2015 a pozemok parcela registra C KN č. 3591/255, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m2, v celosti, pozemky spolu s výmerou  
494 m2,  formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
1. využitie: dobudovanie výrobných a skladových priestorov,  
2. kúpna cena: minimálne 10,96 €/m2, 
3. termín úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy. 

 
číslo:  415/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Antona Iliaša,  trvalý pobyt  Športová ulica č. 532, Nitrianske Rudno, o kúpu 
pozemkov  v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č.1384/11, ostatná plocha                          
s  výmerou  61 m2, č. 1384/14, ostatná plocha s  výmerou  28 m2 a  č. 1384/15, 
ostatná plocha s  výmerou  4 m2,  odčlenených geometrickým plánom, na účel 
výstavby liehovaru,  

II.  schvaľuje 
a) zámer  mesta    Prievidza   predať prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosti                     
v  k. ú. Prievidza, pozemky zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 77/2015 
vyhotoveným spoločnosťou GEOmark, s. r. o., Prievidza, a to: parcela registra C KN               
č. 1384/11, diel 3, ostatná plocha s  výmerou  61 m2, zameraná a odčlenená z 
pozemku, parcela registra E KN č. 1235/101, ostatná plocha s výmerou 5 405 m2,  
parcela registra C KN č. 1384/14, diel 1,  ostatná plocha s  výmerou  28 m2,  a 
parcela registra  C KN č. 1384/15, diel 2, ostatná plocha s  výmerou  4 m2,  zamerané 
a odčlenené z pozemku, parcela registra E KN č. 1233/101, ostatná plocha 
s výmerou 998 m2 (pozemky E KN vedené na Liste vlastníctva č. 1), pozemky spolu 
93 m2,  na účel výstavby liehovaru,  za cenu 75,00 €/m2,  pre Antona Iliaša,  trvalý 
pobyt  Športová ulica č. 532, Nitrianske Rudno,   
b)  spôsobom   predaja  pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia 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  svojím umiestnením  bezprostredne   prináležia  k   nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve  žiadateľa.    
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číslo:  416/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Branislava Halenára a manž. Ing. Kataríny Halenárovej, spoločne  trvalý 
pobyt Gazdovská ulica č. 1327/3, Prievidza o kúpu pozemku  v k. ú. Prievidza 
vedenom na Liste vlastníctva č. 11590, parcela registra C KN č. 6652/126, zastavané 
plochy a nádvoria  s  výmerou  293 m2 v podiele 8262/83296, na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod bytovým domom súpisné č. 1327,  

II.         schvaľuje  
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku 
vedenom na Liste vlastníctva č. 11590, parcela registra C KN číslo 6652/126, 
zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 293 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona             
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v spoluvlastníckom podiele pre                 
Ing. Branislava Halenára a manž. Ing. Katarínu Halenárovú, spoločne  trvalý pobyt 
Gazdovská ulica č. 1327/3, Prievidza, ktorí sú bezpodielovými vlastníkmi  bytu 
v bytovom dome na Gazdovskej ulici v Prievidzi súpisné č. 1327, postaveného na 
parcele č. 6652/126 v k. ú. Prievidza: v podiele 8262/83296 (byt č. 1) za cenu                
4,98 €/m2, t. j. za cenu  144,73 €, na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
spoluvlastníckeho podielu na  pozemku pod bytovým domom. 
 

číslo:  417/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi (ktorí užívajú pozemky pod 
stavbami garáží vo vlastníctve mesta, bez právneho dôvodu)  o zníženie kúpnej ceny 
z 29,27 €/m² na sumu 15,00 €/m², 

II. schvaľuje  
zmenu uzn. MsZ č. 249/15 zo dňa 26.05.2015 takto: v časti II. sa text „29,27  €/m²“ 
nahrádza textom „20,00 €/m²“ a dopĺňa sa text: „s podmienkou zaplatenia náhrady  za 
spätné užívanie pozemku za obdobie 2 rokov vo výške 3,00 €/m2/rok. Vlastníci 
garáží, ktorí neuzavrú s mestom Prievidza kúpnu zmluvu o prevode pozemkov pod 
garážami, budú vyzvaní, aby uzatvorili nájomnú zmluvu a zaplatili náhradu za spätné 
užívanie pozemku za obdobie  3 rokov vo výške 3,00 €/m2/rok.“ 

 
číslo:  418/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Ľudmily Žiakovej, trvalý pobyt Prievidza, Ulica J. Murgaša 24/5, 
Prievidza, o zníženie kúpnej ceny z 29,27 €/m² na sumu 1,00 €/m² za nehnuteľnosť – 
pozemok parcela C KN č. 210/31, zastavané plochy a nádvoria sa výmerou 18 m², na 
ktorom sa nachádza stavba garáže súpisné č. 1258 vo vlastníctve žiadateľky, 

II. schvaľuje   
zmenu uzn. MsZ č. 281/15 zo dňa 30.06.2015 takto: v časti II. sa text „29,27  €/m²“ 
nahrádza textom „20,00 €/m²“  a text: „ za obdobie 1 roka“ sa nahrádza textom                 
„za obdobie 2 rokov“.  

 
číslo:  419/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Milana Syrovátku, trvalý pobyt Cigeľ č. 413, Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti     
v k. ú.  Prievidza, časti pozemku  parcela registra C KN č. 5089/1, ostatné plochy 
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v rozsahu výmery 20,7 m2, na účel prístavby schodiska k nadstavbe predajne o jedno 
podlažie, funkčné využitie nadstavby bude zriadenie tanečnej školy, 

II.  neschvaľuje  
zámer  mesta  Prievidza  predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť   v  k. ú. 
Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN č. 5089/1, ostatné plochy v rozsahu 
výmery 21 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, na účel prístavby 
schodiska k nadstavbe predajne o jedno podlažie pre Milana Syrovátku, trvalý pobyt 
Cigeľ č. 413, Prievidza. 

 
číslo:  420/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Romana Bakusa, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Francisciho č. 17/4, o zníženie 
kúpnej ceny pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 838/3, trvalý trávnatý 
porast s výmerou  39 m2, v celosti,  na účel usporiadania prístupu k nehnuteľnosti 
vo vlastníctve žiadateľa a rozšírenie záhrady, na ktorý bol v Mestskom zastupiteľstve 
v Prievidzi dňa 25.08.2015 uznesením č. 350/15 schválený zámer mesta  predať 
tento prebytočný majetok mesta za cenu 40,00 €/m2, spôsobom  ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok    svojím   umiestnením   
bezprostredne   prináleží    k   nehnuteľnosti   vo  vlastníctve  žiadateľa,    ktorý   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, 

II.  schvaľuje   
zmenu uznesenia MsZ č. 350/15 zo dňa 25.08.2015 takto: v časti II. sa text:                   
„40,00 €/m2“  nahrádza textom: „20,00  €/m2“. 

 
číslo:  421/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Petra Wesserleho, trvalý pobyt Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno,  
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 5399/6, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou  62 m2, na účel výstavby dvoch obchodných prevádzok, 
b) informáciu,  že   dňa  08.09.2015 bol  na   úradnej   tabuli  zverejnený  zámer 
mesta predať  prebytočný  majetok  mesta,   nehnuteľnosť   v    k. ú.   Prievidza,  
uvedenej v písm. a)  bod  I.  tohto   uznesenia,   na  účel výstavby dvoch obchodných 
prevádzok, pre  Petra Wesserleho, trvalý pobyt Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, 

II.  schvaľuje  
prevod prebytočného majetku mesta vedeného na Liste vlastníctva č. 1,  
nehnuteľnosti  v  k. ú.   Prievidza,  pozemku parcela registra  C KN  č. 5399/6, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou  62 m2, v celosti,  pre Petra Wesserleho, 
trvalý pobyt Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, za cenu 75,00 €/m2,  na účel 
výstavby dvoch obchodných prevádzok, 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 objektu vo vlastníctve žiadateľa. 
 

číslo:  422/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza 
dňa 20.07.2015 na základe uznesenia MsZ č. 298/15 zo dňa 30.06.2015 o 
 najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, objektu  bývalej II. ZŠ S. Chalupku v Prievidzi, 
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súpisné č. 1936, orientačné č. 12 D (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/12, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 552 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/12, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2, na podnikateľské účely bez činnosti 
výrobného charakteru; 
b) informáciu o nedoručení žiadneho  súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na 
prevod nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu.  

     MsR uznesením č. 476/15 zo dňa 23. 9. 2015 vyhodnotila opätovnú obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 20.07.2015 na základe uznesenia 
MsZ č. 298/15 zo dňa 30.06.2015 ako neúspešnú. 

 
číslo:  423/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza 
dňa 20.07.2015 na základe uznesenia MsZ č. 300/15 zo dňa 30.06.2015 o 
 najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, objektu  bývalej II. ZŠ S. Chalupku v Prievidzi, 
súpisné č. 1937, orientačné č. 12 E (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/11, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 546 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/11, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m2, na podnikateľské účely bez činnosti 
výrobného charakteru; 
b) informáciu o nedoručení žiadneho  súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na 
prevod nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu,  

      MsR uznesením č. 477/15 zo dňa 23. 9. 2015 vyhodnotila opätovnú obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 20.07.2015 na základe uznesenia 
MsZ č. 300/15 zo dňa 30.06.2015 ako neúspešnú. 

 
číslo:  424/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza 
dňa 20.07.2015 na základe uznesenia MsZ č. 302/15 zo dňa 30.06.2015 o 
 najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, objektu  bývalej II. ZŠ S. Chalupku v Prievidzi, 
súpisné číslo 1940, orientačné č. 9   (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, 
na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/10, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 526 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/10, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m2, na podnikateľské účely bez činnosti 
výrobného charakteru, 
b) informáciu o nedoručení žiadneho  súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na 
prevod nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, 
MsR uznesením č. 478/15 zo dňa 23. 9. 2015 vyhodnotila opätovnú obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 20.07.2015 na základe uznesenia 
MsZ č. 302/15 zo dňa 30.06.2015 ako neúspešnú. 

 
číslo:  425/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na schválenie výnimky z Internej smernice IS - 80 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza v bode 4.8.6. písm. g), podľa ktorého je 
kúpna cena splatná do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy, ak MsZ 
nerozhodne inak, a to na základe požiadavky spoločnosti BILLA, s.r.o., Bratislava, 
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IČO: 31 347 037 o zaplatenie kúpnej ceny vinkulovanej na účte spoločnosti po 
vykonaní vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom parcela registra 
C KN č. 3976/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 645 m², parcela reg. C 
KN č. 3976/34, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3761 m² a parcela reg. C KN 
č. 3976/16, trvalé trávnaté porasty s výmerou 389 m²  a po predložení originálu listu 
vlastníctva, na ktorom bude ako výlučný vlastník nehnuteľností zapísaná spol. BILLA, 
s.r.o.,  

II. schvaľuje  
výnimku z Internej smernice IS - 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza v bode 4.8.6 písm. g),  a to  zaplatenie kúpnej ceny vinkulovanej na účte 
spoločnosti BILLA, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 347 037 po vykonaní vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom parcela registra C KN č. 3976/13, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 645 m², parcela reg. C KN č. 3976/34, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3761 m² a parcela reg. C KN č. 3976/16, 
trvalé trávnaté porasty s výmerou 389 m²  a po predložení originálu listu vlastníctva, 
na ktorom bude ako výlučný vlastník nehnuteľností zapísaná spol. BILLA, s.r.o.  

        
číslo: 426/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh na zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 255/15 zo dňa 26.5.2015, 
II. schvaľuje   

zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 255/15 zo dňa 26.5.2015, takto: a) v časti II. sa 
za text „Korecová Anna“ dopĺňa text: „a Jozef Korec, obaja“. 

 
číslo: 427/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na  vedomie 

a) žiadosť nájomcov bytov v bytovom dome súpisné č. 434 Falešníka 14 v Prievidzi: 
Samuela Voleka, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza; Ingrid 
Brandovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza; Jolany Bartošovej, 
trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza; Mateja Branda, trvalý pobyt 
Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza; Rozálie Biháriovej, trvalý pobyt Ulica M. 
Falešníka 434/14, Prievidza a Ivety Sumanovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 
434/14, Prievidza o kúpu bytov, ktoré užívajú na základe nájomných zmlúv 
uzatvorených so spoločnosťou SMMP, s.r.o., na dobu určitú, 

b) návrh právnej kancelárie na zmenu uzn. MsZ č. 283/15 zo dňa 30.06.2015 
v znení uzn. MsZ č. 359/15 zo dňa 25.08.2015,   

II.  schvaľuje  
zmenu uzn. MsZ č. 283/15 zo dňa 30.06.2015 v znení uzn. MsZ č. 359/15 zo dňa 
25.08.2015 takto:  
v časti II. sa vypúšťa text „s použitím platobných podmienok úhrady kúpnej ceny 
podľa VZN 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
zmien, §2, ods. 2, písm. d) a IS-69 Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov 
v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým 
osobám, v znení Doplnku č. 1, ods.3.8.1. druhá veta, 3.8.3 až 3.8.5. a ostatných 
ustanovení primerane;“  
a nahrádza sa textom „s nájomcami, ktorí predložili záväznú žiadosť o kúpu bytu 
bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve s povinnosťou budúcich kupujúcich 
v lehote jedného týždňa od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zložiť finančnú 
zábezpeku vo výške 50 eur na vypracovanie znaleckého posudku a zaplatením 50 % 
kúpnej ceny do jedného mesiaca od vypracovania znaleckého posudku, pričom 
zvyšná časť kúpnej ceny môže byť zaplatená v rovnakých mesačných splátkach 
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v súlade s Internou smernicou IS - 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta po 
uzavretí riadnej kúpnej zmluvy“. 

 
číslo: 428/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na rozšírenie činnosti spol. SMMP, s. r. o., o údržbu a správu objektov škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza,  

II. odporúča primátorke mesta 
zabezpečiť rozšírenie činnosti spol. SMMP, s. r. o., o údržbu a správu objektov škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza s účinnosťou                           
od 1. januára 2016. 

 
číslo: 429/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. k realizácii rekonštrukcie 
futbalového štadióna  v Prievidzi,  

II. schvaľuje 
zámer mesta Prievidza realizovať rekonštrukciu futbalového štadióna v Prievidzi        
v rámci projektu Rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na 
roky 2013 - 2022, ktorého financovanie schválila vláda Slovenskej republiky dňa                 
27. februára 2013 uznesením č. 115 za podmienok: 

 
1. Partnerom bude výlučne mesto Prievidza alebo spoločnosť Technické služby mesta 

Prievidza, s.r.o. 
2. Projekt bude vychádzať zo štúdie Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi, 

ktorá bola zhotovená na základe Zmluvy o dielo č. 374/2015/OZ/2.4.1 medzi mestom 
Prievidza a zhotoviteľom HD s.r.o., zo dňa 4. júna 2015. 

3. Projekt sa bude realizovať výlučne ako navrhnutá prvá etapa štúdie Rekonštrukcia 
futbalového štadióna v Prievidzi, ktorá bola zhotovená na základe Zmluvy o dielo č. 
374/2015/OZ/2.4.1 medzi mestom Prievidza a zhotoviteľom HD s.r.o., zo dňa 4. júna 
2015, teda ako štadión 2. kategórie, s nasledovnými zmenami: 

a) vylúčenie realizácie položky „double turnikety“ v odhadovanej výške 16 000 € 
(bez DPH), 

b) zmena v položke „tribúny nové“ – dodanie lacnejších pevných sedačiek za 
cenovo drahšie sklápacie s úsporou podľa Rámcovej dohody medzi 
Slovenským futbalovým zväzom a spoločnosťou SEDASPORT, s.r.o., vo 
výške 23 840 € (bez DPH), 

c) zahrnutie realizácie generálnej opravy strechy hlavnej tribúny vo výške úspor 
dosiahnutých pod písm. a) a b) tohto bodu uznesenia v sume 39 840 € (bez 
DPH) s tým, že tieto výdavky budú kryté z dotácie poskytnutej Ministerstvom 
školstva vedy a výskumu SR podľa príslušného uznesenia vlády. 

  
II.  ukladá primátorke mesta 

1. zabezpečiť, aby na základe záverov rokovania zástupcov mesta Prievidza, 
Technických služieb mesta Prievidza, s.r.o. a Slovenského futbalového zväzu zo 
dňa 22. septembra 2015 partner realizácie „Rekonštrukcie futbalového štadióna 
v Prievidzi“ zapracoval do návrhu Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, 
modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prievidzi medzi Slovenským 
futbalovým zväzom a partnerom nasledovné práva, podmienky a povinnosti: 
 

a) Partner nebude mať povinnosť vybudovať alebo rekonštruovať umelé osvetlenie 
hracej plochy. 
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b) Partner nebude mať povinnosť vybudovať vyhrievanie hracej plochy. 
c) Partner nebude mať povinnosť vybudovať elektronický turniketový systém. 
d) Partner nebude mať povinnosť vybudovať nových 600 parkovacích miest, ak 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vhodným spôsobom 
zabezpečí parkovanie na existujúcich parkovacích plochách v dostatočnom 
rozsahu podľa dodanej štúdie. 

e) Slovenský futbalový zväz zabezpečí od oprávnenej autority ako neoddeliteľnú 
súčasť zmluvy výklad podmienok smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov, 
ktorá je účinná od 1.5.2010, pričom výklad smernice preukáže, že štúdia 
„Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi“, ktorá bola zhotovená  na základe 
Zmluvy o dielo č. 374/2015/OZ/2.4.1 medzi mestom Prievidza a zhotoviteľom HD 
s.r.o. zo dňa 4. júna 2015, v rozsahu prvej etapy so zapracovaním vyššie 
menovaných zmien, ako aj podľa nej spracovaná projektová dokumentácia sú 
s ňou v plnom súlade. 

f) Slovenský futbalový zväz sa na základe vydaného súhlasného stanoviska zo dňa 
25.septembra 2015 v rozsahu pre štadióny kategórie 2  zaviaže, že vo vlastnom 
mene a na vlastný účet prevezme na seba povinnosť a zodpovednosť za prípadné 
dobudovanie infraštruktúry  spôsobenej nesúladom štúdie „Rekonštrukcia 
futbalového štadióna v Prievidzi“, ktorá bola zhotovená na základe Zmluvy o dielo                                 
č. 374/2015/OZ/2.4.1 medzi mestom Prievidza a zhotoviteľom HD s.r.o. zo dňa 4. 
júna 2015, v rozsahu prvej etapy so zapracovaním vyššie menovaných zmien a 
následne podľa týchto podkladov spracovanej projektovej dokumentácie, so 
smernicou UEFA pre infraštruktúru štadiónov účinnou odo dňa 1.5.2010. 

 
2. zabezpečiť, aby partner realizácie „Rekonštrukcie futbalového štadióna v Prievidzi“ 

predložil na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi úplné znenie návrhu 
Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby 
futbalového štadióna v Prievidzi medzi Slovenským futbalovým zväzom 
a partnerom.  

 
číslo: 430/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh JUDr. Martina Lukačoviča na zmenu názvu ulice „Max Brose“ na 
pôvodný názov ulice „Západná ulica“, 

II. neschvaľuje 
vypracovanie Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 
a číslovaní budov v meste, na základe ktorého  sa mení názov ulice „Max Brose“ na 
pôvodný názov ulice „Západná ulica“. 
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  29. 9. 2015 
od 397 do 430 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

..............................................         .............................................        .........................................   
       Mgr. Rudolf Fiamčík                       Mgr. Peter Krško          MVDr. Vladimír Petráš 
               predseda                člen                                         člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  29.9.2015  

 
 

 


