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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Prievidzi 

konaného d ňa 9. 2. 2016 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:         8. 00 h 
Ukončenie zasadnutia:    13. 30 h  
 
Prítomní poslanci:    21 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní poslanci:  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. - ospravedlnený 
      Michal Dobiaš – ospravedlnený 
      Ing. Roman Gonda – ospravedlnený 
      Mgr. Ľubomír Vida 
 
Ďalej prítomní:   JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
   Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta 
   JUDr. Róbert Pietrik –  ved. právnej kancelárie 
   JUDr. Emília Kačmárová – právnik 
   Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu 
   Mgr. Alojz Vlčko – ved. kanc. primátorky  
   Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 
   Ing. Marián Bielický – ved. ekonomického odboru  
   Mgr. Vlasta Miklasová – ved. odboru školstva a st. o občana 
   Ing. Štefan Bača – ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
   Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Katarína Andrejkovičová – ref. právnej kancelárie 
   Ján Detko – ref. informatiky 
   Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 
   Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS 

Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS 
Ing. Michal Danko – riaditeľ SAD Prievidza, a.s.  
- ostatní podľa prezenčnej listiny 

 
 

Pred otvorením rokovania MsZ  Katarína Vráblová, poslankyňa MsZ, prečítala v mene 
väčšiny poslancov MsZ   „Vyhlásenie poslancov MsZ zo dňa 9. 2. 2016“, ktorým poslanci 
vyzvali primátorku mesta, aby nepodľahla neférovým praktikám záujmových skupín 
a tendenčnému predvolebnému boju.  Vo vyhlásení žiadali primátorku, aby naďalej zastávala 
záujmy obyvateľov mesta a rešpektovala väčšinový názor poslancov MsZ Prievidza, ktorí si 
cenia vysoko odborný, profesionálny a ľudský prístup zástupcu primátorky mesta JUDr. Ing. 
Ľuboša Maxinu, PhD. a zachovala jeho poverenie v pozícii zástupcu primátorky mesta.  
Poslanci trvajú na preverení skutočností ohľadom nakladania s majetkom mesta a počkať na 
právoplatné rozhodnutie súdu o medializovaných informáciách.  
 
 

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ,  zúčastnených 
zástupcov mestského úradu  a ďalších prítomných.  
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Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  21 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka 
mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná 
kontrolórka mesta, Helena Dadíková – spravodajca  mestskej rady. 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ:  Katarínu Vráblovú 
a Mgr. Zuzanu Vreckovú. 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Branislava Bucáka – 
za predsedu, Ing. Soňu Babiakovú  – za členku a MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD. – za 
člen.  
MsZ uzn. č. 1/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Primátorka mesta predložila na schválenie návrh programu MsZ. 
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
3) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky 

za rok 2015 
4) Správa SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza 

za obdobie január – december 2015 
5) Informatívna správa o činnosti OOCR-RHNB za rok 2015 
6) Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2015 
7) Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 
8) Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
9) Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 
10) Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16  Územného plánu 

mesta Prievidza pre rok 2016 
11) Majetkovoprávne veci  
12) D i s k u s i a    p r e   o b y v a t e ľ o v  (od 10.00 h do 11.00 h) 
13) R ô z n e 
14) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
15) Z á v e r 

 
Návrh programu bodu „Rôzne: 
 
1) Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia MŠ na Ul. V. Clementisa, 

Prievidza“ 
2) Žiadosť Basketbalového klubu BC Prievidza o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza  

 
Uznesením MsZ č. 2/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, bol program MsZ na deň 9. 2. 2016 
schválený. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 

 
K bodu 2) 

 Vyhodnotenie uznesení MsZ predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ. 
V rámci vyhodnotenia nebolo navrhnuté žiadne uznesenie na zrušenie. V rámci opráv bola 
na opravu navrhnutá I. zmena rozpočtu ZpS na rok 2015 (schv. uzn. č. 157/15) a II. zmena 
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rozpočtu ZpS na rok 2015 (schv. uzn. č. 436/15) v celom rozsahu formou navýšenia 
v príjmovej a výdavkovej časti o 17 Eur. Jednalo sa o prepisovú chybu.  
 
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta,  predložila Stanovisko k plneniu 
uznesení MsZ v Prievidzi a Informáciu o rozpracovaných kontrolách v období od 10. 11. 
2015 do 8. 2. 2016. 
Hlavná kontrolórka skontrolovala plnenie uznesenia č. 395/II./15, ktorým MsZ schválilo  
zmenu vo funkcii konateľa spol. Prievidza Invest, s.r.o. Na základe kontroly Výpisu z OR 
Okresného súdu Trenčín bolo zistené,  že uznesenie je splnené tak, ako ho prijalo MsZ. 
Ďalším kontrolovaným uznesením bolo uzn. č. 403/II./15, ktorým MsZ schválilo uzatvorenie 
Dodatku k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice za účelom prípravy 
a realizácie zámeru cyklotrasy.  Dodatok bol podpísaný oboma stranami, právoplatný 
s nadobudnutím účinnosti dňa 15. 10. 2015. 
Uznesenie č. 246/II./10 – realizácia Diela M3 lávka pre peších Nábrežie sv. Cyrila – Nábrežie 
A. Kmeťa.  Predmetom kontroly bolo kolaudačné rozhodnutie. Do dňa kontroly plnenia 
uznesenia kolaudačné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.  
V danom období sú rozpracované tieto kontroly: kontrola hospodárenia a nakladania 
s finančnými prostriedkami a majetkom v ZŠ na Rastislavovej ul., kontrola dotácie 
poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 Slovenskému Červenému krížu spolok 
Prievidza a kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza  v roku 2015 MC 
Slniečko, OZ Prievidza.  
K bodu „Vyhodnoteniu uznesení MsZ“ prijalo MsZ uzn. č. 3/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 3) 
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej 

kontrolórky za rok 2015 predložila Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta.  
V správe sú opísané skončené a rozpracované kontroly za obdobie od 1. 1. 2015 do 
31.12.2015. V tomto období bolo skončených celkovo 53 kontrol a zostáva rozpracovaná 1 
kontrola (kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom v ZŠ 
na Rastislavovej ul).  Najväčší rozsah kontrolnej činnosti bol v oblasti poskytnutých dotácií.  
Na základe výsledkov vykonaných kontrol a kontrolných zistení nevznikla za rok 2015 
hlavnej kontrolórke povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní žiadny prípad 
nasvedčujúci tomu, že bol spáchaný trestný čin.  
MsZ uzn. č. 4/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o výsledkoch kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2015. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 4) 
Správu SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD 

Prievidza za obdobie január – december 2015 predložil Ing. Michal Danko, riaditeľ SAD 
Prievidza, a. s.  
MHD Prievidza skončila za rok 2015 v strate – 12 332,93 €.  Výška doplatku mesta Prievidza 
je v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v čiastke 73 538,79 €. Uhradená dotácia 
mesta v roku 2015 bola vo výške 1 285 733 €. Ing. Michal Danko informoval o počte a 
štruktúre prepravených osôb.  Poslanec Július Urík hovoril o dlhodobej požiadavke 
obyvateľov na umiestnenie prístrešku na zastávke MHD na Ul. M. Mišíka.  Ing. Michal Danko 
uviedol, že touto požiadavkou sa spoločnosť môže zaoberať.  Helena Dadíková 
poznamenala, že tento pozemok je pravdepodobne vo vlastníctve spol. ROC, a. s., a preto 
nebolo možné tento prístrešok vybudovať. Primátorka mesta dodala, že podnetom sa bude 
úrad zaoberať.  Mgr. Rudolf Fiamčík hovoril o zástavke MHD v časti Veľká Lehôtka. 
Konštatoval, že je potrebné zvážiť označenie zástaviek MHD a dodal, že cez prístrešok na 
konečnej zastávke zateká. Žiadal o posúdenie spojov do prímestských častí, konštatoval, že 
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linka č. 3 „kopíruje“ linku č. 8. Ing. Michal Danko uviedol, že posúdenie spojov nie je 
jednoduché. Spoločnosti SAD Prievidza, a. s.,  končí zmluva s mestom Prievidza v roku 
2016,  plánujú sa do novej súťaže zapojiť.  
MsZ uzn. č.  5/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Správu SAD Prievidza, 
a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie január – 
december 2015. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 4 sa zdržali 
 
 

K bodu 5) 
Helena Dadíková, predsedníčka predstavenstva OOCR-RHNB, predložila Informatívnu 

správu o činnosti OOCR RHNB za rok 2015. 
Hlavným cieľom organizácie je udržiavanie, rozvoj a propagácia cestovného ruchu, 
zvyšovanie počtu návštevníkov atď.  K 31. 12. 2015 mala organizácia 47 členov: mesto 
Prievidza,  mesto Bojnice, 7 okolitých obcí a 38 podnikateľských subjektov.  
Helena Dadíková uviedla, že najbližšie valné zhromaždenie sa bude konať 18.2.2016. Na 
tomto zhromaždení sa budú voliť nové orgány OOCR. Helena Dadíková navrhla, aby mesto 
do predstavenstva nominovalo profesionálneho zamestnanca pre cestovný ruch a to ved. 
referátu obchodu, služieb a cestovného ruchu MsÚ PhDr. Ivonu Vojtášovú. 
MsZ uzn. č. 6/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo predmetnú správu na vedomie 
a schválilo nomináciu do orgánov OOCR RHNB takto: do predstavenstva OOCR RHNB 
PhDr. Ivonu Vojtášovú, do dozornej rady OOCR RHNB Helenu Dadíkovú. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 
 

K bodu 6) 
Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 

2015 predložila JUDr. Emília Kačmárová, právnička mesta. 
Počas roka 2015 bolo mestu Prievidza doručených na prešetrenie 24 podaní.  Podania boli 
po posúdení rozdelené do troch kategórií:  sťažnosti – 16 podaní,  petície – 6 podaní, 
žiadosti o ochranu pokojného stavu – 2 podania.  
Čo sa týka petícií, dňa 1.9. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 29/2015 Z. z., ktorým sa  mení 
a dopĺňa zákon o petičnom práve, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci.  Mesto Prievidza ako orgán verejnej 
správy v roku 2015 vybavilo 5 petícií zo 6 podaných petícií. Jedna petícia v zákonnej lehote 
prešla na vybavenie do roku 2016. 
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 7/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
 

K bodu 7) 
 Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi 
predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
V rámci navrhovanej zmeny sa upravuje spôsob prijímania uznesení a nariadení mesta. Ide 
o dve rôzne formy prijímania rozhodnutí. Prijatí Doplnku č. 3 dôjde k procesnému 
zosúladeniu s platnou legislatívou.  Všeobecne záväzné nariadenia mesta sa budú prijímať 
samostatne hlasovaním, nie formou prijatia uznesenia.  
MsZ uzn.č. 8/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 3 k Internej smernici                
č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
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K bodu 8) 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole predložila Mgr. Vlasta Miklasová, 
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.  
S účinnosťou od 1. 9. 2015 došlo k zmene školského zákona, zmeny sa dotkli i zápisu detí 
na plnenie povinnej školskej dochádzky. Zápis sa má uskutočniť  v stanovenom termíne od 
1.4.  do 30. 4. kalendárneho roka. Mesto Prievidza predmetným VZN stanovuje  zápis detí 
do 1. ročníka v mesiaci apríl na jeden pracovný deň, a to poslednú stredu v mesiaci v čase 
od 8,00 h do 17 h.  Prijatím predmetného VZN sa zároveň ruší VZN č. 98/2008 o povinnej 
školskej dochádzke. Zo strany fyzických a právnických osôb neboli k návrhu VZN vznesené 
pripomienky. Komisie MsZ odporučili VZN schváliť bez pripomienok.  Mgr. Vlasta Miklasová 
na záver dodala, že dochádza aj k zmene termínu zápisu detí do materských škôlok, ktorý 
bude stanovený na začiatok mája v danom kalendárnom roku. VZN mesta Prievidza č. 
1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
 

K bodu 9) 
 Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov predložil 
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 
Dňa 2.12.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, 
výbušných predmetoch a munícii, ktorá vo svojom § 53 ods. 2 ustanovila, že obec môže z 
dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo 
zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce 
alebo v jej častiach.  
Na Námestí slobody a Pribinovom námestí sa zakazuje používať pyrotechnické výrobky  
kategórie F2, F3, T1, P1 počas celého roka. Na ostatnom území mesta sa zakazuje používať 
pyrotechnické výrobky  kategórie F2, F3, T1, P1 v čase od 1. januára od 3.00 h do 31. 12. do 
10.00 h.  Zo strany fyzických a právnických osôb neboli k návrhu VZN vznesené 
pripomienky. Komisie MsZ odporučili VZN schváliť bez pripomienok.  
VZN mesta Prievidza č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov bolo prijaté 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
 

K bodu 10) 
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16  Územného 

plánu mesta Prievidza pre rok 2016 predložil Ing. Štefan Bača, vedúci odboru UP, SP, 
výstavby a ŽP. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo uznesením č. 224/15 rozsah Zmien a doplnkov     
č. 16 Územného plánu mesta Prievidza.  
V roku 2016 má mesto zámer uchádzať sa  o pridelenie dotácie na obstaranie týchto Zmien 
a doplnkov v schválenom rozsahu. Jednou z príloh žiadosti je uznesenie zastupiteľstva 
o súhlase, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá 
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre 
rok 2016 je potrebné predložiť ministerstvu najneskôr v lehote do 29.02.2016. V prípade 
úspešného vyhodnotenia žiadosti je dotácia poskytnutá vo výške 80% oprávnených 
nákladov. 20% nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, ktorými sa 
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v prípade uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaraní podieľa mesto Prievidza, je 
súčasťou schváleného rozpočtu mesta Prievidza pre rok 2016. 
MsZ uzn. č. 9/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo podanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza pre rok 
2016 v predpísanom rozsahu a lehote a súhlas s ukončením procesu obstarávania 
a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza do troch rokov od 
uzatvorenia zmluvy o pridelení dotácie. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
 

K bodu 11) 
 Žiadosti o zriadenie vecných bremien predložila Ing. Pera Briatková, ref. právnej 
kancelárie.  
 
Marek Sluka a Božena Sluková, spoločný trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 25/9, 
požiadali o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  
pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 2262/1, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 6 607 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej 
prípojky k plánovanej prístavbe rodinného domu na parc. č. 2364/2; pričom predpokladaný 
rozsah vecného bremena je 24 m2. 
MsZ uzn. č. 10/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena, za 
odplatu  podľa IS – 80, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej 
lokalite je 40,00 €/m2; a za podmienok definovaných v uznesení.  
Prezentácia:  19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Paulína Bakaiová požiadala o doplnenie uznesenia MsZ č. 371/15 zo dňa 25.08.2015 
z dôvodu požadovanej úpravy tvaru komunikácie v mieste napojenia na účelovú komunikáciu 
a doplnenie krajnice v zmysle konzultácie Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi. 
MsZ uzn. č. 11/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zmenu uznesenia MsZ č. 371/15 
zo dňa 25.08.2015 (rozšírenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu 
motorovým vozidlom a s tým súvisiace vybudovanie prístupovej komunikácie, a to na 
základe žiadosti zo dňa 20.01.2016, týkajúcej sa zmeny trasy a zväčšenia rozsahu práva 
prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na pozemku parc. č. 3591/1 a doplnenie 
podmienky umiestnenia rozvodnej skrine a merač (podzemná prípojka NN) na pozemku 
vlastníka alebo žiadateľa - nie na pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza). 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ing. Petra Briatková uviedla, že spoločnosť Slovanet, a. s., Bratislava, dňa 19. 11. 2015 
doručila e-mailom na právnu kanceláriu neoverený geometrický plán, ktorý nie je v súlade                
s uzavretou Zmluvou o budúcej zmluve o zriadenie vecného bremena zo dňa 11. 6. 2015,                      
t. j., že nebola dodržaná trasa uloženia optického kábla. Spoločnosť Slovanet, a. s., podala 
na mesto žiadosť vo februári 2015, uzn. 171/15 bola schválená zmena trasovania oproti 
pôvodnej žiadosti.  Zo strany právnej kancelárie bol daný aj podnet na vykonanie štátneho 
stavebného dohľadu.  
MsZ uzn. č. 12/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo - dodržanie trasovania - uloženie 
optického kábla tak, ako bolo predložené v MsZ dňa 27. 4. 2015, t. j. snímky, na základe 
ktorej poslanci MsZ  schválili zriadenie vecného bremena (uzn. MsZ č. 171/15), a ktorá je 
nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 11. 6. 
2015, - vykonanie prekládky spoločnosťou Slovanet, a. s., Bratislava, podľa snímky, ktorá je 
nedeliteľnou súčasťou zmluvy, a to z dôvodu, že v prípade budovania kruhovej križovatky je 
daná lokalita kolíznym miestom. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Občianske  združenie  Aeroklub  letisko  Prievidza,     so  sídlom v Prievidzi,  Letisková 8, 
požiadalo o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta  v k. ú.  Prievidza,  parcela registra  C KN  č. 370/45,  orná 
pôda  s výmerou  6431 m2,  parcela registra C KN č. 370/17, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 1962 m2 a parcela registra C KN č. 542/1, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 8788 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – optickej telekomunikačnej prípojky; 
pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 90 m2. 
MsZ uzn. č. 13/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena                  
právo uloženia inžinierskych sietí – optickej telekomunikačnej prípojky, podľa zamerania 
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu vo výške 50% z minimálnej odplaty 
v zmysle Zásad, a to vzhľadom na skutočnosť,  že mesto organizuje v spolupráci 
s občianskym združením kultúrno-spoločenské akcie mesta (napr. Deň detí, Deň MsP, 
Šarkan show...)  a za podmienok definovaných v uznesení.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 

 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8, zastúpená spoločnosťou MONDEZ, s. r. o., so sídlom v Žiline, Námestie hrdinov 
380/10, požiadala o  zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
na  časti  pozemkov  vo  vlastníctve  mesta  v  k. ú.  Prievidza,  

-       parcela  registra C KN č. 124,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  4623 m2 , 
-       parcela  registra C KN č. 116/1, ostatná plocha s výmerou 27236 m2, 
-       parcela  registra C KN č. 155/1, ostatná plocha s výmerou 21803 m2, 
-       parcela  registra C KN č. 150, zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  3139 m2, 
-       parcela  registra C KN č. 387/1, ostatná plocha s výmerou 14909 m2,  
-       parcela  registra C KN č. 395, zastavané plochy a  nádvoria s výmerou   1599 m2, 
-       parcela  registra C KN č. 404, ostatná plocha s výmerou 6399 m2, 
-       parcela  registra C KN č. 99, ostatná plocha s výmerou 12713 m2, 
-       parcela  registra C KN č. 95, zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  15777m2, 

právo uloženia inžinierskych sietí – uloženie VN káblového vedenia pre stavbu „7821 
-Prievidza – rek. 667 usek5, 667 usek 4 a DOTS 659“ v rozsahu približne 1400 m2. 

MsZ uzn. č. 14/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemkov vo  vlastníctve  mesta  v  k. 
ú.  Prievidza, uloženie inžinierskych sietí – uloženie VN káblového vedenia pre stavbu „7821 
- Prievidza – rek. 667 usek5, 667 usek 4 a DOTS 659“, v prospech spoločnosti 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8  podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu, a to 
podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom (za obmedzenie užívania), ktorý dá na vlastné 
náklady vypracovať investor a za podmienok definovaných v uznesení.  
Prezentácia:  18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8, zastúpená spoločnosťou BBF elektro s.r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi, 
Radlinského 17/B, požiadala o  zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza 
strpieť na  časti  pozemkov  vo  vlastníctve  mesta  v  k. ú.  Prievidza,  

-       parcela  registra C KN č. 116/1, ostatná plocha s výmerou 27236 m2,  
-       parcela  registra C KN č. 1218/9, ostatná plocha s výmerou 156 m2, 
-       parcela  registra C KN č. 1226/3, ostatná plocha s výmerou  280 m2, 
-       parcela  registra C KN č. 1218/15, ostatná plocha s výmerou 209 m2, v podiele ½, 
-       parcela  registra E KN č. 3376/1, zastavané plochy a  nádvoria s výmerou   332 m2, 
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-       parcela  registra E KN č. 3376/10, ostatná plocha s výmerou 948 m2, právo uloženia 
inžinierskych sietí – uloženie VN káblového vedenia pre stavbu „7849 -Prievidza – 
rekonštrukcia VNV 667/úsek/3,2,1 – 669/úsek/ 3,2,1“ v rozsahu približne 455,6 m2. 

MsZ uzn. č. 15/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemkov vo  vlastníctve  mesta  v  k. 
ú.  Prievidza, uloženie inžinierskych sietí – uloženie VN káblového vedenia pre stavbu „7849 
-Prievidza – rekonštrukcia VNV 667/úsek/3,2,1 – 669/úsek/ 3,2,1“, v prospech spoločnosti 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8  podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu, a to 
podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom (za obmedzenie užívania), ktorý dá na vlastné 
náklady vypracovať investor a za podmienok definovaných v uznesení.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 

 
Spoločnosť 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  pozemkov  vo  vlastníctve  mesta  v  k. ú.  Prievidza,  

-       parcela  registra C KN č. 7056/17,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  10 m2 , 
-       parcela  registra C KN č. 7056/115, zastavané plochy a  nádvoria s výmerou 665 m2, 
-       parcela  registra C KN č. 7056/3, zastavané plochy a  nádvoria s výmerou 1196 m2, 
-       parcela  registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou  8386 m2, 

právo uloženia inžinierskych sietí – rozšírenie NNK a stým spojené uloženie zemného 
káblového vedenia pre stavbu „Prievidza – Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“ 
v rozsahu približne 139,89 m2. 
MsZ uzn. č. 16/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemkov vo  vlastníctve  mesta  v  k. 
ú.  Prievidza, uloženie inžinierskych sietí – rozšírenie NNK a s tým spojené uloženie 
zemného káblového vedenia pre stavbu „Prievidza – Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, 
Realitus“, v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom 
v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8  podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú 
dobu za odplatu, a to podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom (za obmedzenie 
užívania), ktorý dá na vlastné náklady vypracovať investor a za podmienok definovaných 
v uznesení.  
 
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku.  
 
 

K bodu 12) 
„Diskusia pre obyvate ľov“ 

V rámci tohto bodu požiadal o slovo Ing. Rastislav Januščák zo spol. PTH, a. s., 
Prievidza. V krátkosti reagoval na zverejnené stanovisko skupiny poslancov MsZ v periodiku 
Prievidzsko k aktuálnym problémom v spoločnosti PTH, a. s.  Konštatoval, že zástupca 
mesta Prievidza v predstavenstve spol. PTH, a. s., pán JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. mal  
k dispozícii všetku dokumentáciu týkajúcu sa majetku spoločnosti, mal prístup k informáciám, 
k dispozícii správy spoločnosti, možnosť vidieť pohyby na účte a pod.   Ďalej dodal, že cena 
tepla je vždy prejednávaná na zasadnutiach predstavenstva.  
Ing. Rastislav Januščák  ďalej  uviedol, že poslanci vo svojom článku uvádzali, že 
Ladislavovi Ješíkovi, spoločnému zástupcovi akcionárov, uplynulo zákonné 5 ročné obdobie, 
a aj napriek tomu vykonáva funkciu v rozpore so zákonom. Ing. Rastislav Januščák 
konštatoval, že  stanovy spoločnosti umožňujú členstvo v orgánoch aj po uplynutí zákonnej 
lehoty a to do doby schválenia  nových členov valným zhromaždením spoločnosti, pričom 
mesto až doteraz tento stav nenamietalo.  Poslanci v článku ďalej namietali neschválenie 
zástupcov mesta do orgánov spoločnosti a teda nerešpektovanie schválených uznesení MsZ 



9 
 

na nomináciu svojich zástupcov.  Ing. Rastislav Januščák pripomenul, že členstvo JUDr. 
Kataríny Macháčkovej v dozornej rade uvítali.  
V krátkosti informoval o výsledkoch hospodárenia spoločnosti PTH, a. s.. Uviedol, že je to 
rozvíjajúca sa zdravá spoločnosť tvoriaca zisk. Ďalej dodal, že odmieta tvrdenia, že zástupca 
mesta nemal prístup k materiálom a uverejnený článok vníma ako šírenie poplašnej správy. 
Ing. R. Januščák uviedol, že včera obdržal list od pani primátorky, išlo o otvorenú odpoveď 
na list od akcionára HBP, a. s. Reagoval na niektoré časti odpovede s tým, že pán 
viceprimátor skutočne robil aktivity smerujúce k neodpájaniu sa od CZT, i keď nie vždy sa to 
podarilo, ako príklad uviedol odpojenie Štátnej polície od CZT.   
 V rámci diskusie vystúpil aj JUDr. Milan Minárik, člen dozornej rady PTH, a. s., ktorý  
uviedol, že v roku 2015 bolo zvolaných 14 valných zhromaždení spoločnosti PTH, a. s. 
Viaceré sa ani nezačali, nebol schválený program, boli vykonané obštrukcie a pod.  Taktiež 
zdôraznil, že všetci členovia predstavenstva mali prístup ku všetkej majetkovej a účtovnej 
dokumentácii.  
JUDr. Róbert Pietrik, ved. právnej kancelárie,  uviedol, že zásadný problém vidí v tom, že 
akcionári sa nedohodli na predsedovi VZ.  
Helena Dadíková poznamenala, že skupina poslancov stojí za svojím vyjadrením a ak im 
bude umožnené, radi by vykonali poslanecký prieskum.  JUDr. Katarína Macháčková, 
primátorka mesta, dodala,  že vo štvrtok (11. 2. 2016 zvolané VZ) rada privíta pána 
generálneho riaditeľa HBP, a. s., s tým, že verí, že na valnom zhromaždení budú schválené 
nominácie a začne sa „nové obdobie“. 
Do diskusie sa zapojil Ing. Richard Takáč, poslanec MsZ, ktorý na začiatku svojho 
vystúpenia reagoval na list, ktorý obdržali poslanci a ktorý bol adresovaný ako otvorená 
odpoveď  na list od generálneho riaditeľa HBP, a. s.   
Konštatoval, že 23.12.2015 bolo zvolané neplánované rokovanie MsZ, pričom do programu 
MsZ bol priamo na rokovaní doplnený bod týkajúci sa nominácií mesta do orgánov spol. 
PTH, a. s.  Uviedol, že ho mrzí, že o tomto bode programu neboli poslanci informovaní skôr.  
Ďalej sa pýtal na protokol z Inšpektorátu práce z Trenčína vo veci údajného šikanovania 
zamestnancov  spol. PTH, a.s. Nakoľko sa ho mnohí obyvatelia pýtajú na tieto 
medializované informácie, požiadal mesto o sprístupnenie tohto protokolu.  Ing. Richard 
Takáč ďalej poznamenal, že registroval  nejaké údajné vyjadrenie Slovenských elektrární 
o zlej komunikácii resp. nekomunikácii s pánom viceprimátorom mesta. K tejto veci sa 
vyjadril hovorca mesta Mgr. Michal Ďureje  s tým, že oslovil hovorkyňu Slovenských 
elektrární, ktorá dementovala  tieto informácie. Zároveň verejne vyzval administrátora tejto 
stránky, aby sa ospravedlnil za túto zverejnenú informáciu.  Ing. Rastislav Januščák potvrdil, 
že o tejto komunikácii vie.  
Ing. Richard Takáč na záver zhrnul svoje požiadavky do troch bodov. Požiadal o zverejnenie 
protokolu z Inšpektorátu práce Trenčín pre poslancov MsZ, požiadal o zaslanie listu 
adresovaného pani primátorke od generálneho riaditeľa HBP, a. s., a o vyjadrenie elektrární 
k záležitosti ohľadom komunikácie s pánom viceprimátorom.  
Primátorka mesta reagovala s tým, že vec preverí a dá stanovisko.  
 
JUDr. Martin Lukačovič, poslanec MsZ, konštatoval, že ho mrzia vyostrené vzťahy v PTH, 
a.s. Dodal, že spol. PTH, a. s., má významnú funkciu v meste.  
Ďalej hovoril o návrhu na zverejnenie majetkových priznaní poslancov, pričom on osobne dá 
súhlas na zverejnenie jeho majetkového priznania.  
Primátorka mesta uviedla, že týmto návrhom sa už zaoberajú aj na pôde mesta.  
 
Ing. Ľuboš Jelačič, poslanec MsZ, uviedol,  že mesto Prievidza má v spoločnosti PTH, a. s., 
51 % podiel a vyjadrenie pána Ing. Januščáka, že valné zhromaždenie sa môže konať aj 
v športovej hale (po predloženej požiadavke na účasť poslancov na VZ), ho pobúrilo.  Podľa 
názoru poslanca Jelačiča, poslanci majú právo byť informovaní o situácii v spoločnosti.  
JUDr. Martin Lukačovič podporil zverejnenie protokolu z inšpekcie. Primátorka mesta 
uviedla, že vzhľadom na predbežné opatrenie nevie, či je to možné. JUDr. Róbert Pietrik 
dodal, že ide o vec procesnej povahy,  treba sa v tejto veci obrátiť na inšpektorát práce. 
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Ďalej požiadali o verejné vystúpenie obyvatelia mesta  pán Sojka a pán Solár, vlastníci 
garáží na Ukrniskách – na Sadovej ulici v Prievidzi. Pán Sojka konštatoval, že garáže sú 
postavené na pozemkoch v blízkosti pozemkov, na ktorých bude spoločnosť Brose budovať 
nový podnik.  Mesto vlastníkom garáží pôvodne ponúklo na predaj pozemky pod garážami 
za cenu 29,96 €/m2, majitelia garáží s touto cenou nesúhlasili.  Žiadajú, aby im mesto 
odpredalo pozemky za obdobnú cenu ako spol. Brose t. j. 7,16 €/m2. 
Pán Solár vo svojom vystúpení hovoril o minulosti, keď obyvatelia mesta získali pozemky na 
výstavbu garáží,  pozemky si museli svojpomocne vyrovnať, vyčistiť a pod.  
Primátorka mesta pána Sojku a Solára ubezpečila, že v tejto veci bude zvolané pracovné 
stretnutie a vec budú spoločne riešiť.  
 
Ing. Jana Michaličková sa podporne vyjadrila k vystúpeniu poslanca Jelačiča s tým, že vo 
veci spol. PTH, a.s., majú poslanci právo na informácie, a to aj vo forme predkladaných 
správ o hospodárení a činnosti spoločnosti za uplynulý rok.  
 
Ing. Jozef Šipek, konateľ spoločnosti DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., Bratislava, 
uviedol, že je vlastníkom pozemkov oproti OD TESCO na Nábrežnej ulici v Prievidzi.  V roku 
2011  sa rozhodla spoločnosť, že na týchto pozemkoch vybuduje polyfunkčný objekt, 
postavili budovu, ktorá však potrebuje aj parkovacie plochy.  Spoločnosť si na mesto podala 
dve žiadosti a to žiadosť o súhlas mesta s prekládkou a vybudovaním chodníka  a žiadosť o 
kúpu časti pozemku na účel vybudovania parkoviská a spevnených plôch. Pán Šipek 
uviedol, že prekládka chodníka je daná stavebným povolením,  pri kolaudácii vznikol však 
problém. Mgr. arch. Roman Gatial, architekt mesta,  uviedol, že spoločnosť požiadala 
o zmenu stavby pred dokončením.  Trasa chodníka, ktorá je spoločnosťou navrhnutá, nie je 
prijateľná.  Primátorka mesta uviedla, že touto problematikou a žiadosťami sa viackrát mesto 
zaoberalo.   Ďalej dodala, že opätovne bude k žiadosti zvolané stretnutie. 
 
 

K bodu 11) 
 MsZ  pokračovalo v prerokovávaní žiadostí v rámci bodu „Majetkoprávne veci“, ktoré 
predkladala Ing. Petra Briatková, ref. právnej kancelárie.  
 
Ing. Martin Sedlák, trvalý pobyt Prievidza, Nábr. Sv. Cyrila 17/1, požiadal o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza   strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve 
mesta v k. ú. Prievidza:  parcela registra C KN č. 2978, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 749 m2, parcela registra C KN č. 2928/2, ostatná plocha s výmerou 3509 m2 a 
parcela registra C KN č. 3029/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6518 m2 ,   právo 
uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky (v 
predpokladanom rozsahu 10 m + ochranné pásmo) k plánovanej výstavbe rodinného domu 
na pozemku parc. č. 2974/3, parcela registra C KN č. 3029/1, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 6518 m2 právo  prechodu motorovým vozidlom v predpokladanom rozsahu približne 
8 m2, ďalej požiadal o udelenie súhlasu s vybudovaním spevnenej plochy na časti pozemku 
parc. č. 3029/1 v rozsahu práva prechodu motorovým vozidlom. 
MsZ uzn. č. 17/16, ktoré tvorí prílohou k zápisnici, schválilo  zriadenie vecného bremena 
podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa IS – 80 
minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2; 
a za podmienok definovaných v uznesení. Zároveň MsZ schválilo udelenie súhlasu 
s vybudovaním spevnenej plochy na časti pozemku parc. č. 3029/1 v rozsahu práva 
prechodu motorovým vozidlom. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
Radovan Mečiar, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Fr. Hečku 15/27, požiadal o zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k.ú. 
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Hradec, parcela registra E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911m2 právo 
uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky (v predpokladanom 
rozsahu 12 m + ochranné pásmo) k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemkoch 
parc. č. 463/7, 463/4 a 460/4. 
MsZ uzn.č. 18/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena podľa 
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa IS –minimálne vo 
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 10,00 €/m2; a za 
podmienok definovaných v uznesení.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 

 
Právna kancelária na základe doloženého Geometrického plánu č. 126/2015 Máriou 
Drozdovou predložila návrh  na zmenu uznesenia MsZ č. 277/15 zo dňa 30.06.2015  
(uloženie inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky aj na časti pozemku vo vlastníctve mesta 
Prievidza v k. ú. Hradec, parcela registra E KN  č. 849, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 632 m2). 
MsZ uzn. č. 19/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 277/15 
zo dňa 30.06.2015 takto: -  v časti I. sa  za text ...„parcela registra C KN č. 542/4, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 1967 m2“ dopĺňa text „a parcela registra E KN  č. 849, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 632 m2“,   v časti II. sa  za text ...„parcela registra C 
KN č. 542/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1967 m2“ dopĺňa text „a parcela registra 
E KN  č. 849, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 632 m2“,   v časti I. a II. sa text   .... „na 
časti pozemku“ nahrádza textom „na časti pozemkov“. 
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 

Právna kancelária predložila návrh na  zmenu  uznesenia  MsZ č. 262/14 zo dňa 24.06.2014 
v znení uznesenia č. 433/15 zo dňa 10.11.2015, ktorým  bolo schválené zriadenie vecného 
bremena v prospech mesta Prievidza za účelom uloženia káblov vedenia verejného 
osvetlenia , osadenia betónovej pätky a stožiara verejného osvetlenia na Ul.  Na stráňach na 
základe doloženého geometrického plánu.  
MsZ uzn. č. 20/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 262/14 
zo dňa 24.06.2014 v znení uznesenia č. 433/15 zo dňa 10. 11. 2015. 
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 
Právna kancelária pripravila návrh  na zmenu uznesenia MsZ č. 177/15 zo dňa 27.04.2015 
na základe doloženej žiadosti spoločnosti LK Consulting, s. r. o., Bratislava a z dôvodu 
zmeny vlastníckych vzťahov k parcele registra C KN č. 791/4, a to vo veci zriadenie vecného 
bremena – právo uloženia inžinierskych sietí  a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým 
vozidlom na parcele č. 791/4. 
MsZ uzn. č. 21/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 177/15 
zo dňa 27.04.2015. 
Prezentácia: 15 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 12 poslancov za 
 
Ďalšie žiadosti predkladala Ľubica Burešová, ref. právnej kancelárie.  
 
Peter Porubský - TELSAT, miesto podnikania Prievidza, Ul. M. Hodžu 7/A, požiadal o nájom 
pozemku pod parkovacími plochami na Ulici M. Hodžu - na pozemku parcela registra C KN  
č. 1932, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 51 m2. Zámer bol zverejnený na 
úradnej tabuli dňa 18.01.2016. 
MsZ uzn. č. 22/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta Prievidza - nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 1932, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 21 m2, na účel vytvorenia dvoch parkovacích 
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miest pre zákazníkov v čase prevádzkových hodín;  spôsobom ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, za podmienok  –  nájomného vo výške 5,00 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou pre Petra Porubského - TELSAT, miesto podnikania 
Prievidza, Ul. M. Hodžu 7/A. 
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 

 
K návrhu mesta na prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza             
v k. ú. Prievidza – stavbu „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre 
peších v Prievidzi“ – nebytové priestory 00. 1 formou OVS. Nebytové priestory sa 
nachádzajú v podchode na Ul. Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody 
ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), v rozsahu výmery 15,70 m2, prijalo MsZ uzn. č. 23/16, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ  schválilo zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu 
dočasne prebytočný majetok – nebytový priestor 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka 
ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, formou obchodnej 
verejnej súťaže s podmienkami:      účel využitia: podnikateľské účely, nájomné:  za 
najvyššiu ponuku nájomného  €/m²/rok + energie (vrátane podielu nákladov na prevádzku 
výťahov a eskalátorov), úhrada nájomného: mesačne, doba nájmu: neurčitá 
s jednomesačnou výpovednou lehotou. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si 
vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.  
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 

 
K návrhu mesta na prenechanie do nájmu dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza v 
k. ú. Prievidza – stavbu „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre 
peších v Prievidzi“ – nebytové priestory 00. 2 formou OVS. Nebytové priestory sa 
nachádzajú v podchode na Ul. Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody 
ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), v rozsahu výmery 15,70 m2, prijalo MsZ uzn. 24/16, ktoré 
tvorí prílohu k zápisnici.  
MsZ  schválilo zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok – 
nebytový priestor 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 
210 Podchod pre peších v Prievidzi“, formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami:       účel využitia: podnikateľské účely, nájomné:  za najvyššiu ponuku 
nájomného  €/m²/rok + energie (vrátane podielu nákladov na prevádzku výťahu 
a eskalátorov), úhrada nájomného: mesačne, doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou 
výpovednou lehotou. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky doručené návrhy.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 

 

MUDr. Silvia Hrnková, miesto podnikania Prievidza, Svätoplukova ulica 12/3, požiadala 
o nájom pozemku pod parkovacími plochami na Ulici energetikov - na pozemku parcela 
registra C KN č. 5347/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 31 m2. Zámer bol 
zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 18.01.2016. 
Ing. Branislav Bucák upozornil, že súčasťou dopravného značenia musí byť uvedený aj čas. 
Ľubica Burešová uviedla, že týmto sa zaoberá ref. pre dopravu v rámci celého mesta.  
MsZ schválilo nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť – časť 
pozemku parcela registra C KN č. 5347/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 31 
m2, na účel vytvorenia dvoch parkovacích miest pre zákazníkov v čase prevádzkových 
hodín; spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  za podmienok  –  nájomného vo 
výške 2,50 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou pre MUDr. Silviu 
Hrnkovú, miesto podnikania Prievidza, Svätoplukova ulica 12/3. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdržal 
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Mária Havaldová, trvalý pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Eva Stanková, trvalý pobyt 
Včelárska 522/12, Prievidza, každá v spoluvlastníckom podiele ½, požiadali o usporiadanie 
pozemku, nachádzajúceho sa pod telesom cestnej komunikácie na Medzibriežkovej ulici v k. 
ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 3738/1, záhrady s výmerou 41 m2, zapísaná na LV  č. 
10041, formou nájmu. 
MsZ uzn. č. 26/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo  nájom pozemku, ktorý sa 
nachádza pod telesom cestnej komunikácie na Medzibriežkovej ulici v k. ú.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov proti 

 
Mária Havaldová, trvalý pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Eva Stanková, trvalý pobyt 
Včelárska 522/12, Prievidza, požiadali o vydanie náhrady za bezdôvodné obohatenie – 
užívanie pozemku v ich vlastníctve (každá v spoluvlastníckom podiele ½), parcela registra E 
KN č. 3738/1, záhrady s výmerou 41 m2, zapísaná na LV  č. 10041, za tri roky spätne a to  
od doby podania prvej žiadosti t. j. od 8.6.2011. 
MsZ uzn. č. 27/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo vydanie náhrady za 
bezdôvodné obohatenie - užívanie pozemku pod telesom cestnej komunikácie na 
Medzibriežkovej ulici v k. ú. Prievidza. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov proti, 1 sa zdržal 

 
MsZ uzn. č. 28/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo kúpu pozemku nachádzajúceho 
sa pod telesom cestnej komunikácie v k.ú. Prievidza na Medzibriežkovej ulici, vo vlastníctve 
Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Evy Stankovej, trvalý pobyt 
Včelárska 522/12, Prievidza, každá v spoluvlastníckom podiele ½, parcela registra E KN č. 
3738/1, záhrady s výmerou 41 m2, zapísaná na LV  č. 10041, za cenu 5,00 €/m2, na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 

 
Mgr. Milan Gatial, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4,  požiadal o zámenu 
pozemkov v k. ú. Prievidza,  parcela registra C KN č. 3602/9, orná pôda s výmerou 5 m2 
a parcela registra C KN č. 3617/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m2, pozemky 
spolu s výmerou 7 m2 vo vlastníctve žiadateľa, za pozemok parcela registra C KN č. 3602/5, 
orná pôda s výmerou 24 m2, na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený a zameraný 
Geometrickým plánom č. 52/2015, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, 
overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 11.augusta 2015 pod č. 784/2015,  pozemok je vo 
vlastníctve mesta. Pozemky vo vlastníctve žiadateľa s výmerou 7 m2 sa nachádzajú pod 
telesom  cesty (cesta je vo vlastníctve mesta). Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 
20. 1. 2016. 
MsZ uzn. č. 29/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámenu prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  s tým, že žiadateľ o zámenu doplatí kúpnu cenu za 
rozdiel vo výmere pozemkov, a to 20,00 €/m2. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdržal 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Trenčín, Jilemnického č. 1, 
Trenčín, požiadalo  o bezodplatný prevod prebytočného nehnuteľného majetku štátu v k.ú. 
Prievidza, a to pozemkov na Vápenickej ulici, zapísaných na LV č. 8570: parcela registra C 
KN č. 3666/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 849 m2, v spoluvlastníckom podiele 
1/1 pozemok pod chodníkom, parcela registra C KN č. 3666/15, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 274 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 - zeleň, parcela registra C KN č. 3666/18, 
ostatné plochy o výmere 594 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 - zeleň, parcela registra C 
KN č. 3666/14, ostatné plochy vo výmere 2 173 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 - 
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pozemok pod cestou, do vlastníctva mesta z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov bezodplatným prevodom. 
MsZ uzn. č. 30/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo bezodplatný prevod prebytočného 
nehnuteľného majetku štátu v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, centrum podpory Trenčín, Jilemnického č. 1, Trenčín do vlastníctva mesta, na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 

 
Roman Mik, trvalý pobyt Prievidza, Konvalinková ul. č. 701/12,  požiadal o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN  č. 3546/1, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 200 m²,  na účel vybudovania športovej haly so 
zázemím a statickou dopravou. 
MsZ uzn. č. 31/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, predmetný predaj majetku neschválilo. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov proti, 1 sa zdržal 

 
Právna kancelária pripravila návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
č. 524/15 zo dňa 08.12.2015, ktorým bol schválený  zámer mesta Prievidza predať formou 
obchodnej verejnej súťaže prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
pozemky v blízkosti Sadovej ulice, na podnikateľské účely v zmysle územného plánu, a to 
z dôvodu vypracovania geometrického plánu. 
MsZ uzn. č. 32/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 524/15 
zo dňa 08.12.2015. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 

 
Spoločnosť  SSE-D, a.s., IČO: 36442151, so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, požiadal 
o kúpu nehnuteľnosti – pozemku parcela reg. C KN č. 155/1, ostatné plochy v rozsahu 
výmery 28 m² na účel výstavby transformačnej stanice formou uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve s tým, že kúpna cena bude určená znaleckým posudkom. 
MsZ uzn. č. 33/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve so spol. SSE-D, a.s., IČO: 36442151, so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov proti, 1 sa zdržal. 

 
MsZ v súvislosti s vyššie uvedenou žiadosťou spol. SSE-D, a. s., prijalo uzn. č. 34/16, ktoré 
tvorí prílohu k zápisnici.  
MsZ schválilo zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť – 
časť pozemku parcela reg. C KN č. 155/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 28 m² podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, za cenu 75 €/m², na účel výstavby 
transformačnej stanice, pre spol. SSE-D, a.s., IČO: 36442151, so sídlom v Žiline, Pri 
Rajčianke 2927/8, spôsobom predaja nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu 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 vybudovaná trafostanica bude slúžiť 
obyvateľom danej časti mesta, čím mesto bude spolupôsobiť s kupujúcim pri utváraní 
vhodných podmienok na ich bývanie, a to v súlade s § 4 ods. 3 písm. j) zákona o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 

 
V súvislosti s vystúpením a požiadavkou pána Sojku a pána Solára v rámci „Diskusie pre 
obyvateľov“ primátorka mesta po dohode s poslancami stiahla z rokovania MsZ žiadosť 
vlastníkov garáží na Sadovej ulici o kúpu pozemkov pod garážami s tým, že k tejto téme 
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bude zvolané spoločné stretnutie so zástupcami žiadateľov a následne bude žiadosť 
opätovne zaradené na rokovanie MsZ.  
Ľubica Burešová pripomenula, že vlastníci garáží  požiadali o kúpnu cenu vo výške 15 €/m2, 
avšak MsZ schválilo kúpnu cenu 20 €/m2. 
 
 
Ľubica Burešová predložila viacero žiadostí o kúpu bytov v bytovom dome na Ul. M. 
Falešníka 434/14 v Prievidzi.  
 
Matej Brand a Jolana Bartošová stiahli svoju pôvodnú žiadosť o kúpu bytu na Ul. M. 
Falešníka a požiadali o predaj bytu pre Patrika Branda.  
Z tohto dôvodu právna kancelária predložila návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 528/15 zo 
dňa 08.12.2015, 
MsZ uzn. č. 35/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie MsZ č. 528/15 zo dňa 
08.12.2015. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 

 
K žiadosti Mateja Branda, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza a Jolany 
Bartošovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, o kúpu nehnuteľností – bytu č. 
24 na 2. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku 
parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu 3481/179569 na pozemku parcela C KN č. 
3969 pre Patrika Branda, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza prijalo uzn. č. 
36/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
MsZ schválilo zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta  v k. ú. Prievidza - 
nehnuteľnosti – byt č. 24 na 2. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 7 280 €, pričom 50 % kúpnej ceny 
bude zaplatených jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 
% ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 3481/179569 
na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Patrika Branda, trvalý pobyt Ulica 
M. Falešníka 434/14, Prievidza, spôsob predaja nehnuteľností uvedených v bode a) podľa            
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľ dlhodobo obýva predmet 
prevodu, zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu 
v prospech mesta Prievidza až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Rozália Biháriová, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, požiadala o kúpu 
nehnuteľností – bytu č. 56 na 5. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu 3473/179569 
na pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadateľka užíva na základe nájomnej zmluvy. 
Žiadateľka žiada zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach po dobu 5 rokov. 
Zámer mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa  07.01.2016. 
MsZ uzn. č. 37/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku 
mesta v k. ú. Prievidza - nehnuteľností – bytu č. 56 na 5. poschodí vo vchode č. 14 bytového 
domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 6930 €, 
pričom 50 % kúpnej ceny bude zaplatených jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50 % 
kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov 
a spoluvlastníckeho podielu 3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 
€/m², pre Rozáliu Biháriovú, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza,  spôsobom 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľka uvedený byt 
dlhodobo užíva na základe nájomnej zmluvy, MsZ schválilo zriadenie záložného práva 
k nehnuteľnosti až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcou. 
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Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Ľubica Burešová uviedla, že Ingrid Brandová, trvalý pobyt Ul. M. Falešníka 434/14, Prievidza 
dňa 8. 2. 2016 svoju žiadosť o kúpu bytu stiahla.  
 
Iveta Sumanová, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, požiadala o kúpu 
nehnuteľností – bytu č. 76 na 7. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné  č. 434 
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu 3476/179569 
na pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadateľka užíva na základe nájomnej zmluvy. 
Žiadateľka žiada zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach po dobu 5 rokov. Dňa 
7. 1. 2016 bol zámer zverejnený na úradnej tabuli mesta.  
MsZ uzn. č. 38/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku 
mesta v k. ú. Prievidza  - nehnuteľností – bytu č. 76 na 7. poschodí vo vchode č. 14 bytového 
domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 6 650 €, 
pričom 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 
rokov a spoluvlastníckeho podielu 3476/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 
4,98 €/m², pre Ivetu Sumanovú, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, spôsobom 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľka uvedený byt 
dlhodobo užíva na základe nájomnej zmluvy, MsZ schválilo  zriadenie záložného práva 
k nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu v prospech mesta Prievidza až do úplného 
zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcou. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
Samuel Volek, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, požiadal o kúpu 
nehnuteľností – bytu č. 35 na 3. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu 3473/179569 
na pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy. 
Žiadateľ žiada zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach po dobu 5 rokov. Dňa a 
07.01.2016 bol na úradnej tabuli mesta. 
MsZ uzn. č. 39/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku 
mesta v k. ú. Prievidza - nehnuteľností – bytu č. 35 na 3. poschodí vo vchode č. 14 bytového 
domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 6930 €, 
pričom 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaných mesačne po dobu 5 
rokov a spoluvlastníckeho podielu 3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 
4,98 €/m², pre Samuela Voleka, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, spôsobom 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľ uvedený byt 
dlhodobo užíva na základe nájomnej zmluvy, zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti 
uvedenej v písm. a) tohto bodu v prospech mesta Prievidza až do úplného zaplatenia 
dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
Žiadosť  spoločnosti DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Bratislave, STARÉ 
MESTO, Štúrova 12,  o súhlas mesta s prekládkou a vybudovaním chodníka v k. ú. 
Prievidza, na pozemku vo vlastníctve mesta v zmysle projektovej dokumentácie AD 
113/2015 a jeho následné odovzdanie do majetku mesta  a žiadosť predmetnej spoločnosti 
o  kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza,  parcela registra C KN č. 3983/8  v rozsahu výmery 
16 m2, prípadne zámenu za časti pozemkov v k. ú. Prievidza,  v rozsahu výmery 8 m2 a 4 m2,  
na účel vybudovania parkoviská a spevnených plôch boli z rokovania stiahnuté s tým, že 
k daným žiadostiam bude zvolané pracovné stretnutie za účasti žiadateľa.  
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Ľubica Burešová podala informáciu o Geometrickom pláne č. 173/2015, ktorým boli 
zamerané pozemky parcela č. 3796/16 až 3796/44 pod stavbami garáží na Ulici za depom 
v Prievidzi. Vlastníci garáží na Ulici za depom v Prievidzi požiadali o kúpu pozemkov, na účel 
majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod stavbami garáží. 
MsZ uzn. č. 40/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod  prebytočného majetku 
mesta – nehnuteľností pozemkov v k.ú. Prievidza – vlastníkom garáží - (novovytvorené 
pozemky zamerané Geometrickým plánom č. 173/2015 vytvoreným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM dňa 06.01.2016 z pozemku parcela reg. C KN  č. 3796/2), za cenu 41, 30 
€/m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod stavbami garáží, podľa § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľov nadobúdateľov vrátane priľahlých 
pozemkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť so stavbami.              
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za     

 
Jozef Laluha, trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom č. 183/34, požiadal o kúpu  nehnuteľnosti  
v k. ú. Hradec, časti pozemku, z parcely registra E KN č. 849, zastavané plochy a nádvoria,  
v rozsahu výmery 90 m², na záhradkárske účely. 
MsZ uzn. č. 41/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj predmetného majetku 
mesta.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov proti, 1 sa zdržal.  

 

Ľubica Burešová predložila informáciu o Znaleckom posudku č. 008/2016 vypracovanom 
znalcom Ing. Antonom Machom, ktorý ohodnotil stavbu súpisné č. 10732 nachádzajúcu sa 
na Ciglianskej ceste a pozemky parcela č. 7841, 7843/1 a 7840/29 spolu s výmerou 1 192 
m² na sumu 193 000 €. 
K predmetnú informáciu zobralo MsZ uzn. č. 42/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, na 
vedomie.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za  
 
MsZ na základe informácie o Znaleckom posudku č. 008/2016 prijalo uzn. MsZ č. 43/16, 
ktorým schválilo zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza 
– nehnuteľnosti stavbu súpisné č. 10732 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 
vedenú ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemky parcela reg. C KN č. 
7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m², č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 
502 m² a č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m², formou obchodnej 
verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia - v súlade s územným plánom mesta Prievidza, 
kúpna cena -  minimálne vo výške 193 000 € (ZP č. 008/2016), termín úhrady kúpnej ceny -  
do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje 
právo odmietnuť všetky doručené návrhy.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za  
 
Uznesením č. 44/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo MsZ na vedomie sťažnosť Jána 
Mokrého a manželky Danity, spoločný trvalý pobyt Na karasiny 249/51, Prievidza, na 
znemožnenie prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, k pozemku parcela registra C KN 
č. 5400/46, ostatná plocha vo výmere 165 m2 a k pozemku parcela registra C KN č. 5400/47, 
ostatná plocha vo výmere 142 m2, zapísaných na LV č. 7819. V minulosti bol prístup na 
pozemky žiadateľov cez vyasfaltovanú časť pozemku, parcela registra C KN č. 5405, ktorá je 
zaradená aj v pasporte miestnych komunikácii. Mesto celý pozemok predalo v roku 2004 
spoločnosti TECHNOL, s.r.o., KZ č. 01/04. 
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Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za  
 
Na základe prijatého uznesenia č. 44/16 sa MsZ zaoberalo návrhom mesta Prievidza na 
zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu pre mesto Prievidza a tretie osoby 
na vyasfaltovanú časť pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5405, podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom. 
K návrhu prijalo MsZ uzn.č . 45/16, ktorým  schválilo zriadenie vecného bremena práva 
prechodu a prejazdu pre mesto Prievidza a tretie osoby na vyasfaltovanú časť pozemku v k. 
ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5405, podľa skutočného zamerania geometrickým 
plánom.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za  
 
 

K bodu 13) 
„Rôzne“ 

Informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia MŠ na Ul. Clementisa, 
Prievidza “  a možnosti čerpania finančných prostriedkov, predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci 
ref. pre projekty a investície.  
Predmetom projektu je rekonštrukcia Materskej školy na Ul. V. Clementisa v Prievidzi. Objekt 
MŠ bol postavený a sprevádzkovaný v 70-tych rokoch 20. storočia, nachádza sa v zástavbe 
bytových domov.  Z dôvodu vysokej energetickej náročnosti stavby a zlého technického 
stavu konštrukcií si stavba vyžaduje výmenu výplní okenných a dverných otvorov, zateplenie 
strechy a obvodového plášťa, zateplenie strechy a komplexnú rekonštrukciu elektrických 
rozvodov. Mgr. Ivan Benca uviedol, že výška kofinancovania má v tejto chvíli len 
informatívny charakter, nakoľko ju ešte nebolo možné presne stanoviť, je stanovená 
maximálnou výškou.  
MsZ uzn. č. 46/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 za účelom realizácie 
projektu s názvom: „Rekonštrukcia MŠ na Ul. Clementisa, Prievidza“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta, a zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
a financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. vo 
výške maximálne 50 000 €.  
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, informovala o žiadosti 
Basketbalového klubu BC Prievidza, Ul. stavbárov 21, Prievidza  o finančné prostriedky 
z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 25 000 €. Mestská rada odporučila MsZ schváliť 
poskytnutie finančných prostriedkov  vo výške 10 000 €. Ing. Branislav Bucák uviedol,  že 
basketbalová sezóna  je veľmi dobre naštartovaná a navrhol podporiť klub výškou 15 000  €.  
JUDr. Martin Lukačovič uviedol, že zastáva rovnaký názor a podporil navrhovanú čiastku.  
MsZ uzn. č. 47/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo poskytnutie finančných 
prostriedkov vo výške 15 000 € z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 pre Basketbalový 
klub BC Prievidza, Ul. stavbárov 21, Prievidza.   
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
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K bodu 14) 
„Interpelácie poslancov“ 

V rámci tohto bodu vystúpil poslanec Mgr. Peter Krško, ktorý hovoril o situácii             
z minulosti, keď sa zúčastnil zasadnutia valného zhromaždenia spol. PTH, a. s. Konštatoval, 
že na tomto valnom zhromaždení akcionár HBP, a. s.,  „položil papiere na stôl“ a nerokovalo 
sa.  Aj na základe tejto skúsenosti navrhol vytvorenie skupiny poslancov MsZ, ktorí vykonajú 
poslanecký prieskum na zasadnutí najbližšieho valného zhromaždenia spol. PTH, a. s. Ďalej 
dodal, že úlohou tejto skupiny bude  vypracovať správu o stave a súčasnej situácii v spol. 
PTH, a. s. Primátorka mesta návrh podporila. PaedDr. Eleonóra Porubcová sa pýtala, ktorí 
z poslancov budú členmi tejto skupiny. JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že členom 
skupiny môže byť každý poslanec, ktorý prejaví o to záujem a zároveň vyzvala poslancov, 
aby ju o záujme informovali.  
MsZ uznesením č. 48/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, poverilo primátorku mesta 
vytvorením skupiny poslancov MsZ, ktorí vykonajú poslanecký prieskum na zasadnutí 
najbližšieho valného zhromaždenia spol. PTH, a. s., pričom úlohou tejto skupiny bude 
vypracovať správu o stave a súčasnej situácii v spol. PTH, a.s. a zároveň k tejto veci 
vyžiadať súhlas od druhého akcionára HBP, a. s. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 

 
PaedDr. Eleonóra Porubcová poďakovala za spoluprácu Kultúrnemu a spoločenskému 
stredisku v Prievidzi a Mestskej polícii v Prievidzi.  Ďalej dodala, že pokiaľ mesto organizuje 
nejakú podpisovú akciu,  chcela by byť ako poslanec informovaná. Primátorka mesta dodala, 
že „Vyhlásenie“, ktoré podpisovali poslanci, bola iniciatíva samotného poslaneckého klubu.  

 
 
 

K bodu 15) 
„Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť na zasadnutí a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Prievidzi 

konaného d ňa 9. 2. 2016 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
P r i p o m i e n k y     o v e r o v a t e ľ o v    z á p i s n i c e: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
       Katarína Vráblová      Mgr. Zuzana Vrecková 
                        overovateľ I.                            overovateľ II. 
 
 
 
 

 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
MVDr. Norbert Turanovič    JUDr. Katarína Macháčková 

  prednosta MsÚ        primátorka mesta 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  17.2.2016  

 
 


