UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA
Zoznam uznesení
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
a všeobecne záväzných naradení mesta Prievidza
zo dňa 30. 5. 2016
uznesenia od 219 do 281
219.
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229.
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240.
241.
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248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

Zloženie mandátovej komisie
Zloženie návrhovej komisie
Program MsZ
Správa o činnosti spol. SMMP, s. r. o., za rok 2015
Zmena výšky regulovaného nájomného pre byty podľa zoznamu
Uzatvorenie Koncesnej zmluvy medzi mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o.
Protest prokurátora – VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza
Doplnok č. 4 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
Prevod nehnuteľného majetku do správy ZUŠ L. Stančeka zo správy ZŠ na
Rastislavovej ulici a z mesta Prievidza zo správy MsÚ v Prievidzi
Informácia k projektovej dokumentácii „Obnova parku pred ÚPSVaR v Prievidzi“
Informácia o pripravenom projekte „Obnova parku pred ÚPSVaR v Prievidzi“
Informácia o pripravenom projekte „Pamätník SNP – Banská, Prievidza“
Žiadosť spol. DSI DATA, s.r.o., o zriadenie vecného bremena (výstavba a prevádzka
optických rozvodov v bytových domoch na Gazdovskej ulici)
Žiadosť Dagmar Marcinekovej o zriadenie vecného bremena
Zmena uzn. MsZ č. 146/16 (späť vzatie žiadosti Petra Mečiara o zriadenie vecného
bremena)
Žiadosť Jozefa Šimka o zriadenie vecného bremena (umiestnenie busty M.R.
Štefánika)
Žiadosť Františka Uhliara a spol. o zriadenie vecného bremena
Zmena uzn. MsZ č. 66/14 (žiadosť Ing. Ľubomíra Drnaja a Mgr. Michaely Drnajovej)
Žiadosť spol. EURONICS Prievidza, s. r. o., o zriadenie vecného bremena
Žiadosť Martina Ugróczyho o zriadenie vecného bremena
Zmena uzn. MsZ č. 218/14 v znení uzn. MsZ č. 254/14 a 303/14 (žiadosť Ing. Mareka
Turcela a manž.)
Zmena uzn. MsZ č. 274/15 (žiadosť TSMPD, s. r. o. – doloženie GP)
Žiadosť spol. SPP – distribúcia, a. s., o zriadenie vecného bremena – „Rekonštrukcia
NTL plynovodov Prievidza – 2. etapa“
Žiadosť spol. SPP – distribúcia, a. s., o zriadenie vecného bremena – „Rekonštrukcia
NTL plynovodov Prievidza – 4. etapa“
Žiadosť spol. 2brothers, s. r. o., o nájom časti pozemkov
Žiadosť Jozefa Polkorába o nájom časti pozemku
Žiadosť Kataríny Géczyovej o nájom časti pozemku
Žiadosť n. o. Charita – dom sv. Vincenta o rozšírenie účelu nájomnej zmluvy
Odstúpenie od nájomnej zmluvy uzatvorenej s MS SERVICE, s.r.o.
Vyhlásenie OVS – pozemky na využitie: rastlinná výroba resp. pestovanie
poľnohospodárskych plodín
Žiadosť 3g Fitnes Club, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť VIP invest, s.r.o., o nájom časti pozemku na účel parkovania
Žiadosť VIP invest, s.r.o., o kúpu časti pozemku – majetkoprávne usporiadanie
pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spoločnosti
Žiadosť Ľubomíra Mezeia L-Trade o nájom časti pozemku
Majetkoprávne vyporiadanie stavby „Plastika mieru“
Žiadosť Edmunda Majdana o zámenu pozemkov
Žiadosť MUDr. Vladimíra Ďurčányho a spol. o kúpu časti pozemku
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Žiadosť kolektívu vlastníkov garáží na Ul. M. Hodžu a Ul. J. Hollého o zníženie kúpnej
ceny pozemkov
Žiadosť Borisa Petroviča a spol. o nájom resp. kúpu časti pozemku
Ponuka spol. AKIMO, s. r. o., na predaj pozemku
Ponuka spol. AMBER REAL LIMITED na predaj pozemku
Žiadosť spol. AMBER REAL LIMITED o zrušenie predkupného práva
Zmena uzn. MsZ č. 524/15 v znení uzn. č. 32/16 – OVS
Žiadosť Jána Kiripolského a manž. o kúpu pozemku
Zmena uzn. MsZ č. 40/16 (garáže na Ul. za depom)
Zmena uzn. MsZ č. 207/16 (žiadosť Jozefa Kotlára a manž. o úhradu kúpnej ceny
jednorazovo)
Žiadosť Eleonóry Paulenovej o kúpu pozemku
Žiadosť Petra Páleša o kúpu pozemku
Žiadosť Jána Krška a manž. o kúpu pozemku
Informácia o opakovanej OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste
Návrh na vyhlásenie opätovnej OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste
Žiadosť vlastníkov garáží na Sadovej ul. o kúpu pozemkov pod stavbami garáží
Žiadosti vlastníkov garáží na Sadovej ul. o kúpu pozemkov pod stavbami garáží
formou splátok
Žiadosť spol. CNC Trend, s.r.o., o zámenu nehnuteľností
Žiadosť OZ MC Slniečko o dlhodobý nájom nebytových priestorov v CVČ Spektrum
Možnosti budovania skate parku v meste Prievidza
Žiadosť spol. SBA Marketing, s. r. o., o súhlas k realizácii stavebných úprav na
majetku mesta
Žiadosť spol. Brose Prievidza, s. r. o., o zníženie ceny za správu v Priemyselnom
parku spoločnosťou Prievidza Invest, s.r.o.
Informácia o príprave podkladov k obstaraniu zhotoviteľa projektovej dokumentácie
k projektu Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
Rozhodnutie podľa čl. 9 ods. 12 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o zastavení konania
Informácia o odovzdaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov primátorky mesta a poslancov MsZ
Zmena termínu rokovania MsZ v mesiaci jún 2016 a termíny rokovaní orgánov mesta
v II. polroku 2016

Zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta Prievidza
prijatých na rokovaní MsZ dňa 30. 5. 2016

•

VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 30. 5. 2016
od 219 do 281
číslo: 219/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloženie mandátovej komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Katarína
Vráblová – členka, Mgr. Rudolf Fiamčík – člen,
II.
schvaľuje
zloženie mandátovej komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Katarína Vráblová –
členka, Mgr. Rudolf Fiamčík – člen.
číslo: 220/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Peter Paulík – predseda, MUDr. Peter
Oulehle – člen, Mgr. Peter Krško – člen,
II.
schvaľuje
zloženie návrhovej komisie: Ing. Peter Paulík – predseda, MUDr. Peter Oulehle –
člen, Mgr. Peter Krško – člen.
číslo: 221/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 30. 5. 2016,
II.
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 30. 5. 2016.
číslo: 222/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Správu o činnosti spoločnosti SMMP, s. r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy
hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva
v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov a Komisionárskych zmlúv za
rok 2015.
číslo: 223/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu výšky regulovaného nájomného pre byty podľa zoznamu, ktorý tvorí
prílohu tohto návrhu, s účinnosťou zvýšenia nájomného od 1. 7. 2016,
II.
schvaľuje
zmenu výšky regulovaného nájomného pre byty podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu
tohto návrhu, s účinnosťou zvýšenia nájomného od 1. 7. 2016.
číslo: 224/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Koncesnej zmluvy medzi mestom Prievidza ako Obstarávateľom a Správou
majetku mesta Prievidza, s.r.o. ako Koncesionárom, ktorou sa Koncesionárovi
zveruje vymedzený Koncesný majetok, na ktorom bude Koncesionár zabezpečovať
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II.

výkon stavebných prác, opravy, údržbu, modernizáciu, rekonštrukcie, efektívnu
prevádzku, služby a správu za dohodnutú odplatu,
schvaľuje
uzatvorenie Koncesnej zmluvy medzi mestom Prievidza ako Obstarávateľom
a Správou majetku mesta Prievidza, s.r.o. ako Koncesionárom, ktorou sa
Koncesionárovi zveruje vymedzený Koncesný majetok, na ktorom bude Koncesionár
zabezpečovať výkon stavebných prác, opravy, údržbu, modernizáciu, rekonštrukcie,
efektívnu prevádzku, služby a správu za dohodnutú odplatu, s účinnosťou od 1. 7.
2016.

číslo: 225/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
protest prokurátora Pd 12/16/3307-17 proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 6, ods. 7, ods. 9, §
4 ods. 3, ods. 5, § 5, § 8 ods. 1, ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - so
špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až č. 3,
II.
vyhovuje
protestu prokurátora Pd 12/16/3307-17 proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 6, ods. 7, ods. 9,
§ 4 ods. 3, ods. 5, § 5, § 8 ods. 1, ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Prievidza - so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až
č. 3.
číslo: 226/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Doplnku č. 4 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi,
II.
schvaľuje
Doplnok č. 4 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.
číslo: 227/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na prevod nehnuteľného majetku do správy ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul.
745/13 v Prievidzi, zameraného Geometrickým plánom č. 83/2016, vyhotoveným
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa
19.04.2016 pod č. 400/2016, a to:
a) zo správy ZŠ na Rastislavovej ul. č.416/4 v Prievidzi:
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/42, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 525 m2,
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/43, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 192 m2,
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/45, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 334 m2,
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/44, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 367 m2,
- uvedené pozemky boli odčlenené z parcely registra C KN č. 1940/1, vedenej
na LV č. 8483,
• budova - pavilón A na pozemku, parcela registra C KN č. 1940/44,
- ktorá bola odčlenená z budovy základnej školy, súpisné č. 10416 na parcele č.
1940/1, vedenej na LV č. 8483;
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II.

b) Mesto Prievidza – zo správy MsÚ v Prievidzi zveruje do správy ZUŠ L. Stančeka
nehnuteľný majetok:
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/46, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 89 m2,
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/47, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 710 m2,
- uvedené pozemky boli odčlenené z parcely registra E KN č. 9-1944, vedenej
na LV č. 10652 (na parcelu registra C KN č. 1940/3 nie je založený LV),
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/15, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 666 m2,
- ktorý bol vytvorený zlúčením parciel registra C KN – č. 1940/15, č. 1940/16, č.
1940/17, časti parcely č. 1940/18 a časti parcely č. 1940/22;
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku do správy Základnej umeleckej školy L. Stančeka,
Rastislavova ul. 745/13 v Prievidzi, zameraného Geometrickým plánom č. 83/2016,
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, overeným Ing. Zuzanou
Fašánekovou dňa 19.04.2016 pod č. 400/2016, a to:
a) zo správy ZŠ na Rastislavovej ul. č.416/4 v Prievidzi:
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/42, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 525 m2,
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/43, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 192 m2,
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/45, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 334 m2,
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/44, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 367 m2,
- uvedené pozemky boli odčlenené z parcely registra C KN č. 1940/1, vedenej
na LV č. 8483,
• budova - pavilón A na pozemku, parcela registra C KN č. 1940/44,
- ktorá bola odčlenená z budovy základnej školy, súpisné č. 10416 na parcele č.
1940/1, vedenej na LV č. 8483;
b) Mesto Prievidza – zo správy MsÚ v Prievidzi zveruje do správy ZUŠ L. Stančeka
nehnuteľný majetok:
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/46, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 89 m2,
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/47, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 710 m2,
- uvedené pozemky boli odčlenené z parcely registra E KN č. 9-1944, vedenej
na LV č. 10652 (na parcelu registra C KN č. 1940/3 nie je založený LV),
• pozemok, parcela registra C KN č. 1940/15, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 666 m2,
- ktorý bol vytvorený zlúčením parciel registra C KN – č. 1940/15, č. 1940/16, č.
1940/17, časti parcely č. 1940/18 a časti parcely č. 1940/22.
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číslo: 228/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu k projektovej dokumentácii „Obnova parku pred Úradom práce sociálnych
vecí a rodiny v Prievidzi“.
číslo: 229/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Obnova parku pred Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi – I. etapa“ a možnosti čerpania finančných
prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Obnova parku pred Úradom práce sociálnych vecí a
rodiny v Prievidzi – I. etapa“,
b) realizáciu ďalšej etapy obnovy parku pred ÚPSVaR v Prievidzi v súlade s projektovým
zámerom mesta a v prípade, že na projektový zámer mesto nezíska potrebné
finančné
prostriedky
z mimorozpočtových
zdrojov
zabezpečiť
postupné
dofinancovanie projektu obnovy parku z rozpočtu mesta tak, aby celková obnova
sadových úprav bola ukončená v roku 2018,
c) kofinancovanie projektu vo výške 1 667 € t. j. 20 % z celkových výdavkov na projekt.
číslo: 230/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Pamätník Slovenského národného
povstania – Banská, Prievidza “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Pamätník Slovenského národného povstania –
Banská, Prievidza“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 3 520 € t. j. 20 % z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 231/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti DSI DATA, s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A.
Bernoláka 377 , o zriadenie vecného bremena z dôvodu výstavby a prevádzky
optických rozvodov v 3 nových bytových domoch na Gazdovskej ulici a ich pripojenie
na optickú dátovú sieť DSI DATA, t. j. o zriadenie vecného bremena s povinnosťou
mesta Prievidza strpieť na časti nehnuteľností vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza:
a) pozemkov
- parcela registra C KN č. 6652/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6681 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6254 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/182, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/183, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 199 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/194, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 117 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/195, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 43 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/206, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 78 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/207, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m2,
pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 199 m2,
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b) bytových domov na Gazdovskej ulici, súpis. č. 1329, súpis. č. 1338, súpis. č. 1344
(po zápise stavby na LV č. 1), pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 6
m2,
právo uloženia inžinierskych sietí – optického kábla do zeme, pričom bude vedený
zeleňou medzi bytovým domom a chodníkom a v bytových domoch budú inštalované
technologické skrinky a podružné elektromery,
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
nehnuteľností vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza:
a) pozemkov
- parcela registra C KN č. 6652/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6681 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6254 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/182, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/183, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 199 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/194, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 117 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/195, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 43 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/206, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 78 m2,
- parcela registra C KN č. 6652/207, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m2,
b) bytových domov na Gazdovskej ulici:
- súpis. č. 1329 na pozemkoch parc. č. 6652/176 byt. dom – orient. č. 9 a parc. č.
6652/177 byt. dom - orient. č. 11
- súpis. č. 1338 na pozemkoch parc. č. 6652/58 byt. dom – výst. náj. bytov or. č. 15
a parc. č. 6652/59 byt. dom – výst. náj. bytov or. č. 13,
- súpis. č. 1344 na pozemkoch 6652/199, 6652/200 - bytový dom 3 (po zápise stavby
na LV č. 1)
právo uloženia inžinierskych sietí – optického kábla do zeme, pričom bude vedený
zeleňou medzi bytovým domom a chodníkom a v bytových domoch budú inštalované
technologické skrinky a podružné elektromery v prospech spoločnosti DSI DATA s. r. o.,
Námestovo podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu
podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako
násobok rozlohy pozemku v m2 vecným bremenom zaťaženej a ceny rovnajúcej sa 1/3
ceny za predaj zaťaženého pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2; a to za
podmienok:
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo
výške 150,00 € za každý deň omeškania,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre
stavebné konanie.
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číslo: 232/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Dagmar Marcinekovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská 24A,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5546,
ostatné plochy 481 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu
a kanalizácie a právo trvalého prístupu za účelom údržby a opráv; pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 12 m2,
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5546, ostatné plochy s výmerou 481 m2
právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu a kanalizácie a právo trvalého
prístupu za účelom údržby a opráv v prospech vlastníka nehnuteľností v k. ú.
Prievidza, pozemkov parcely registra C KN č.5535/1, č. 5535/2 a č. 5535/3, podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu, za odplatu podľa IS – 80
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok
rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky
ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo
výške 300,00 € ; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2; a za
podmienok:
- v prípade, že prípojky plynu a kanalizácie budú zasahovať do telesa cestnej
komunikácie, realizovať ich uloženie pretlakom, resp. uviesť komunikáciu do
pôvodného stavu,
- 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
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre
stavebné konanie,
- umiestniť merač na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na pozemku vo
vlastníctve mesta Prievidza).
číslo: 233/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia MsZ č. 146/16 zo dňa 26.04.2016,
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 146/16 zo dňa 26.04.2016 takto:
- v časti I. sa vypúšťa text ...„a Petra Mečiara, spoločný trvalý pobyt NedožeryBrezany, Družby 683/7“
- v časti II. sa vypúšťa text ...„ č. 5532/74, č. 5532/75 a č. 5532/76“.
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číslo: 234/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Jozefa Šimka, trvalý pobyt Prievidza, Ulica A. Mišúta 7/8, o zriadenie vecného
bremena , resp. kúpu časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela
registra C KN č. 70, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19668 m2 , a to na účel
umiestnenia busty Milana Rastislava Štefánika, v rozsahu výmery 75 cm x 75 cm,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN 70,
zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 75 cm x 75 cm , pre Jozefa Šimka,
trvalý pobyt Ul. A. Mišúta 7/8, Prievidza, na účel umiestnenia busty Milana Rastislava
Štefánika na Ulici M. R. Štefánika, ktorá je umiestnená v zeleni medzi
jednosmerkami,
b) spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi
základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta
a utváranie podmienok na zabezpečenie kultúry a osvetovej činnosti,
c) za podmienok - nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú s 6-mesačnou
výpovednou lehotou.
číslo: 235/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Františka Uhliara, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. R. Štefánika, Ing. Miloša
Kostreja, trvalý pobyt Prievidza, Gorazdovo nábrežie 214/6, Mgr. Eriky Dolinajovej,
trvalý pobyt Prievidza, Svätoplukova ulica 19/2, o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k.
ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2
právo uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky do záhradkárskej osady „SAD
MIERU“; pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 64 m2 (pre každého
žiadateľa v podiele 1/3),
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2
právo uloženia inžinierskych sietí – elektrickej prípojky do záhradkárskej osady „SAD
MIERU“ v prospech vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov parcely
registra C KN č. 371/101, č. 371/49, č. 371/47, č. 371/19, č. 371/15 a č. 371/89, podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu, za odplatu podľa IS – 80
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok
rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky
ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2; a za
podmienok:
- s povinnosťou oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemkov parcely
registra C KN č. 371/101 a č. 371/49 umožniť vedenie elektrickej prípojky
z rozvádzača umiestneného na pozemkoch v jeho vlastníctve pre vlastníkov
pozemkov parc. č. 371/47, č. 371/19, č. 371/15 a č. 371/89,
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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
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre
stavebné konanie,
umiestniť merač na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na pozemku vo
vlastníctve mesta Prievidza).

číslo: 236/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Ľubomíra Drnaja a Mgr. Michaely Drnajovej, spoločne trvalý pobyt
Prievidza, Ulica I. Krasku 1315/34A, o zmenu schváleného uznesenia MsZ č. 66/14
zo dňa 25.02.2014 v časti II. a to tak, aby bolo vecné bremeno schválené v prospech
vlastníkov bytu č. 1 na 1. poschodí vchod 34A v objekte so súpis. č. 1815-2 na
pozemkoch parc. č. 4870/10 a 4870/11 evidovaného na LV č. 11797,
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 66/14 zo dňa 25.02.2014 takto:
- v časť II. bod 1. znie:
„ 1. zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým
vozidlom v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom po časti pozemku v k.ú.
Prievidza CKN parc.č. 4870/1 ostatné plochy s výmerou 17534 m2 z komunikácie na
Ulici I. Krasku k parkovaciemu miestu na pozemku CKN parc.č. 4870/11
pri polyfunkčnom dome súpisné číslo 1815 postavenom na pozemkoch CKN parc.č.
4870/10 a 4870/11 v prospech vlastníkov bytu č. 1 na 1. poschodí vo vchode 34A
a vlastníkov priestoru č. 4- na prízemí vo vchode č. 34 – cukráreň v objekte so súpis.
č. 1815 postavenom na pozemkoch parc. č. 4870/10 a 4870/11 evidovanom na LV č.
11797 s tým, že vecné bremeno sa zriadi na neobmedzenú dobu za odplatu podľa
Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok
rozlohy pozemku v m2 zaťaženého vecným bremenom a ceny rovnajúcej sa 1/3
ceny za predaj zaťaženého pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne
vo výške 300,00 €, t.j. cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2“.
číslo: 237/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti EURONICS Prievidza, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická
cesta 39C, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na
časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
5082/54, ostatné plochy s výmerou 309 m2, parcela registra E KN č. 959/5,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 342 m2, parcela registra C KN č. 5081,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 915 m2 a parcela registra C KN č. 5089/1,
ostatné plochy s výmerou 13 275 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – NN
elektrickej prípojky a vodovodnej prípojky; pričom predpokladaný rozsah vecného
bremena je 225 m2,
II.
schvaľuje
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zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza
strpieť na časti
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5082/54, ostatné plochy
s výmerou 309 m2, parcela registra E KN č. 959/5, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 3 342 m2, parcela registra C KN č. 5081, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2 915 m2 a parcela registra C KN č. 5089/1, ostatné plochy s výmerou
13 275 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – NN elektrickej prípojky a vodovodnej
prípojky, v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
5082/56, 5082/105 a 5082/116, podľa zamerania geometrickým plánom na
neobmedzenú dobu, za odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej
z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej
strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza,
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho
práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre
tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2; a za podmienok:
inžinierske siete realizovať pretlakom popod chodník a miestnu komunikáciu,
po výstavbe prevádzky umožniť obyvateľom parkovať na parkovisku pri prevádzke,
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
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre
stavebné konanie,
umiestniť merač na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na pozemku vo
vlastníctve mesta Prievidza).

číslo: 238/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Martina Ugróczyho, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Gorkého 15/3, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/65, ostatné plochy
s výmerou 223 m2, parcela registra C KN č. 5400/66, ostatné plochy s výmerou 207
m2, parcela registra C KN č. 5400/18, ostatné plochy s výmerou 314 m2 a parcela
registra CKN č. 5400/85, ostatné plochy s výmerou 93 m2 právo uloženia
inžinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbe
rodinného domu na Koncovej ulici na parc. č. 5400/73; pričom predpokladaný rozsah
vecného bremena je 92 m2,
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza
strpieť na časti
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/65, ostatné plochy s
výmerou 223 m2, parcela registra C KN č. 5400/66, ostatné plochy s výmerou 207 m2,
parcela registra C KN č. 5400/18, ostatné plochy s výmerou 314 m2 a parcela registra
CKN č. 5400/85, ostatné plochy s výmerou 93 m2 právo uloženia inžinierskych sietí –
vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbe rodinného domu na Koncovej
ulici na parc. č. 5400/73, v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcela
registra C KN č.5400/73, podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú
dobu, za odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza,
ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia
inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej
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sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1
zásad, minimálne vo výške 300,00 € ; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite
je 40,00 €/m2; a za podmienok:
inžinierske siete realizovať pretlakom popod miestnu komunikáciu,
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
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre
stavebné konanie,
umiestniť merač na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na pozemku vo
vlastníctve mesta Prievidza).

číslo: 239/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia MsZ č. 218/14 zo dňa 27.05.2014
v znení uznesenia MsZ č. 254/14 zo dňa 24.06.2014 a uznesenia MsZ č. 303/14 zo
dňa 26.08.2014
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 218/14 zo dňa 27.05.2014 v znení uznesenia MsZ č. 254/14
zo dňa 24.06.2014 a uznesenia MsZ č. 303/14 zo dňa 26.08.2014 takto:
v časti II. sa vypúšťa text ...„5560/10“.
číslo: 240/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia MsZ č. 274/15 zo dňa 30.06.2015 na
základe doloženého Geometrického plánu č. 19/2016 spoločnosťou TSMPD s. r. o.,
ktorým bolo zamerané vecné bremeno s právom uloženia inžinierskych sietí aj na
časti pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka:
- parcela registra C KN č. 1059/40, orná pôda s výmerou 27 m2 , parcela registra C
KN č. 1059/41, orná pôda s výmerou 26 m2, parcela registra C KN č. 1059/42, orná
pôda s výmerou 27 m2 , evidovaných na LV č. 1193,
- parcela registra C KN č. 1059/25, orná pôda s výmerou 23 m2 , evidovaný na LV
č.1152,
- parcela registra C KN č. 9/3, orná pôda s výmerou 54 m2 , evidovaný na LV č.1417,
- parcela registra C KN č. 1059/13, orná pôda s výmerou 134 m2 , parcela registra C
KN č. 1059/14, orná pôda s výmerou 111 m2, parcela registra C KN č. 1059/15, orná
pôda s výmerou 125 m2 , parcela registra C KN č. 1059/18, orná pôda s výmerou 12
m2 , parcela registra C KN č. 1059/19, orná pôda s výmerou 20 m2, parcela registra
C KN č. 1059/16, orná pôda s výmerou 315 m2, evidovaných na LV č. 536.
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 274/15 zo dňa 30.06.2015 takto:
- v časti I. a II. sa za text ...„ 1059/53, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15
m2“ dopĺňa text „parcela registra C KN č. 1059/13, orná pôda s výmerou 134 m2 ,
parcela registra C KN č. 1059/14, orná pôda s výmerou 111 m2, parcela registra C
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KN č. 1059/15, orná pôda s výmerou 125 m2, parcela registra C KN č. 1059/18, orná
pôda s výmerou 12 m2, parcela registra C KN č. 1059/19, orná pôda s výmerou
20 m2, parcela registra C KN č. 1059/16, orná pôda s výmerou 315 m2“,
-v časti I. a II. sa za text ...„evidovaných na LV č. 536“
dopĺňa text „parcela registra C KN č. 1059/40, orná pôda s výmerou 27 m2 , parcela
registra C KN č. 1059/41, orná pôda s výmerou 26 m2, parcela registra C KN č.
1059/42, orná pôda s výmerou 27 m2 , evidovaných na LV č. 1193, parcela registra C
KN č. 1059/25, orná pôda s výmerou 23 m2 , evidovaný na LV č.1152, parcela
registra C KN č. 9/3, orná pôda s výmerou 54 m2 , evidovaný na LV č.1417“,
- v časti I. a II. sa za text ...„vzdušná prípojka NN“ dopĺňa text „ich údržbu a
rekonštrukciu“.
číslo: 241/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 44/b,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov v k. ú. Prievidza:
- parcela registra CKN č. 2158/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 200 m2
(Ul. A. Hlinku),
- parcela registra EKN č. 454/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 175 m2
(Zdravotnícka ul.),
- parcela registra CKN č. 2262/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6607 m2
(Ul. T. Vansovej),
- parcela registra CKN č. 2272, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1077 m2 ( Ul.
T. Vansovej),
- parcela registra EKN č. 502/3, ostatné plochy s výmerou 2835 m2 (Lúčna ulica),
- parcela registra CKN č. 2547/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2271 m2
(Ul. stavbárov),
- parcela registra CKN č. 5098/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1951 m2
(Traťová ulica),
- parcela registra CKN č. 2158/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3816 m2
(Ul. A. Hlinku),
- parcela registra E KN č. 3720, ostatné plochy s výmerou 423 m2 (Ul. Stavbárov),
umiestnenie inžinierskych sietí - plynovodov v rámci investičného zámeru
"Rekonštrukcia NTL plynovodov Prievidza - 2. etapa" v prospech spoločnosti SPP distribúcia, a.s., Bratislava; za odplatu podľa ceny stanovenej Znaleckým posudkom
č. 288/2014, t. j. vo výške 3 780,84 €;
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza:
- parcela registra CKN č. 2158/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 200 m2
(Ul. A. Hlinku),
- parcela registra EKN č. 454/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 175 m2
(Zdravotnícka ul.),
- parcela registra CKN č. 2262/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6607 m2
(Ul. T. Vansovej),
- parcela registra CKN č. 2272, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1077 m2 ( Ul.
T. Vansovej),
- parcela registra EKN č. 502/3, ostatné plochy s výmerou 2835 m2 (Lúčna ulica),
- parcela registra CKN č. 2547/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2271 m2
(Ul. stavbárov),
- parcela registra CKN č. 5098/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1951 m2
(Traťová ulica),
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- parcela registra CKN č. 2158/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3816 m2
(Ul. A. Hlinku),
- parcela registra E KN č. 3720, ostatné plochy s výmerou 423 m2 (Ul. stavbárov),
umiestnenie inžinierskych sietí - plynovodov v rámci investičného zámeru
"Rekonštrukcia NTL plynovodov Prievidza - 2. etapa" v prospech spoločnosti SPP distribúcia, a.s., Bratislava podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú
dobu za odplatu, a to podľa ceny stanovenej Znaleckým posudkom č. 288/2014, ktorý
dal na vlastné náklady vypracovať investor a za podmienok:
- umiestniť merače na pozemkoch vlastníkov, resp. žiadateľov (t. j. nie na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza);
- 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,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o
zriadení vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre
stavebné konanie.
číslo: 242/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 44/b,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov v k. ú. Prievidza:
- parcela registra EKN č. 3534, trvalý trávnatý porast s výmerou 163 m2,
- parcela registra EKN č. 3533/5, ostatné plochy s výmerou 398 m2,
- parcela registra CKN č. 788/7, ostatné plochy s výmerou 15 875 m2,
- parcela registra CKN č. 524/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 926 m2,
- parcela registra CKN č. 491, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 533 m2 ,
- parcela registra CKN č. 480, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1199 m2,
- parcela registra CKN č. 418/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 731 m2,
- parcela registra CKN č. 450, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 892 m2,
- parcela registra CKN č. 422, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 920 m2),
- parcela registra CKN č. 455, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 496 m2,
- parcela registra CKN č. 528/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 792 m2,
- parcela registra CKN č. 395, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 599 m2,
- parcela registra CKN č. 421/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 434 m2 ,
- parcela registra CKN č. 150, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 139 m2,
- parcela registra CKN č. 1093, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 499 m2,
- parcela registra CKN č. 1154/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 968 m2,
umiestnenie inžinierskych sietí - plynovodov v rámci investičného zámeru
"Rekonštrukcia NTL plynovodov Prievidza - 4. etapa" v prospech spoločnosti SPP distribúcia, a.s., Bratislava; za odplatu podľa ceny stanovenej Znaleckým posudkom
č. 314/2015, t. j. vo výške 9 839,87 €,
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov
vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza:
- parcela registra EKN č. 3534, trvalý trávnatý porast s výmerou 163 m2,
- parcela registra EKN č. 3533/5, ostatné plochy s výmerou 398 m2,
- parcela registra CKN č. 788/7, ostatné plochy s výmerou 15 875 m2,
- parcela registra CKN č. 524/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 926 m2,
- parcela registra CKN č. 491, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 533 m2 ,
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- parcela registra CKN č. 480, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1199 m2,
- parcela registra CKN č. 418/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 731 m2,
- parcela registra CKN č. 450, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 892 m2,
- parcela registra CKN č. 422, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 920 m2 ,
- parcela registra CKN č. 455, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 496 m2,
- parcela registra CKN č. 528/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 792 m2,
- parcela registra CKN č. 395, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 599 m2,
- parcela registra CKN č. 421/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 434 m2 ,
- parcela registra CKN č. 150, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 139 m2,
- parcela registra CKN č. 1093, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 499 m2,
- parcela registra CKN č. 1154/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 968 m2,
umiestnenie inžinierskych sietí - plynovodov v rámci investičného zámeru
"Rekonštrukcia NTL plynovodov Prievidza - 4. etapa" v prospech spoločnosti SPP distribúcia, a.s., Bratislava podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú
dobu za odplatu, a to podľa ceny stanovenej Znaleckým posudkom č. 314/2015, ktorý
dal na vlastné náklady vypracovať investor a za podmienok:
- umiestniť merače na pozemkoch vlastníkov, resp. žiadateľov (t. j. nie na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza);
- 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,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o
zriadení vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre
stavebné konanie.
číslo: 243/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti 2brothers, s. r. o., Opatovce nad Nitrou 543, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemkov: z parcely registra C KN 116/1, z
parcely registra C KN 45/1, z parcely registra C KN 90/1, z parcely registra C KN
3851/2, z parcely registra C KN 4870/1, z parcely registra C KN 5036/1, z parcely
registra C KN 2080, z parcely registra C KN 2120/1, z parcely registra C KN 2108/1,
z parcely registra C KN 1859/1, z parcely registra C KN 5345/6, z parcely registra C
KN 5399/10, z parcely registra C KN 5646, z parcely registra C KN 6652/1
a z parcely registra C KN 2569/1 na účel osadenia stojanov pre „Zelené bicykle“
v počte 16 ks, v rozsahu výmery 3 m2/1 stojan. Spoločnosť doložila súhlasné
stanoviská vlastníkov susediacich dotknutých prevádzok;
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
Prievidza: nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN
116/1, z parcely registra C KN 45/1, z parcely registra C KN 90/1, z parcely registra
C KN 3851/2, z parcely registra C KN 4870/1, z parcely registra C KN 5036/1, z
parcely registra C KN 2080, z parcely registra C KN 2120/1, z parcely registra C KN
2108/1, z parcely registra C KN 1859/1, z parcely registra C KN 5345/6, z parcely
registra C KN 5399/10, z parcely registra C KN 5646, z parcely registra C KN 6652/1
a z parcely registra C KN 2569/1 pre spoločnosť 2brothers, s. r. o. Opatovce nad
Nitrou 543 na účel osadenia stojanov pre „Zelené bicykle“ v počte 16 ks, v rozsahu
výmery 3 m2/ 1ks stojan (t. j. maximálne 5 ks bicyklov),
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy
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mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca bude prispievať k zabezpečeniu zdravého spôsobu života obyvateľov
a chrániť životné prostredie,
c) za podmienok nájomného vo výške 1,00 €/1 deň/na celý predmet nájmu, na dobu
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou s tým, že po 6 mesiacoch bude
prehodnotená výška nájmu.
číslo: 244/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Jozefa Polkorába, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul. 1338/13, o
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN 2122/1
v rozsahu výmery 10 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR, na účel umiestnenia
a prevádzkovania stánku s terasou, počas mesiaca december 2016,
II.
neschvaľuje
nájom majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z
parcely C KN 2122/1, v rozsahu výmery 10 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR,
pre Jozefa Polkorába, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul. 1338/13, na účel
umiestnenia a prevádzkovania stánku s terasou, počas mesiaca december 2016.
číslo: 245/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Zumera Kučeru, trvalý pobyt Prievidza, Ul. G. Švéniho 3E/7, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku, parcela registra C KN č. 1835/6,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 15 m2, na účel umiestnenia
vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka (terasy), pred
stánkom s predajom zmrzliny,
b) informáciu, že dňa 13.05.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,
podľa písmena a) tohto bodu, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom
pozemku počas celého roka (terasy), pred stánkom s predajom zmrzliny, pre
Zumera Kučeru, trvalý pobyt Prievidza, Ul. G. Švéniho 3E/7,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN 1835/6, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 15 m2, pre Zumera Kučeru, trvalý pobyt Prievidza, Ul. G. Švéniho
3E/7, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého
roka (terasy), pred stánkom s predajom zmrzliny, spôsobom podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný
rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať
občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť
obyvateľom mesta, za
podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo
výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou
výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí
vonkajšieho sedenia a ukončenia nájomného vzťahu vybudovaním predajných
stánkov pred OD PRIOR.
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číslo: 246/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Kataríny Géczyovej, trvale bytom Banská Bystrica, Tulská ul. 5275/47,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č.
6652/1 v rozsahu výmery 10 m2, na Veľkonecpalskej ulici č. 67, na účel rozšírenia
existujúceho vonkajšieho sedenia – terasy so záberom pozemku počas celého roka –
terasy pred prevádzkou Best Pub (oproti obchodu Potraviny CBA),
II.
neschvaľuje
nájom majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti pozemku
z parcely registra C KN č. 6652/1 v rozsahu výmery 10 m2, pre Katarínu Géczyovú,
trvale bytom Banská Bystrica, Tulská ul. 5275/47, na účel rozšírenia existujúceho
vonkajšieho sedenia – terasy.
číslo: 247/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť n. o. Charita – dom sv. Vincenta, so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 19,
o rozšírenie účelu Nájomnej zmluvy č. 30/2012 uzatvorenej dňa 24.5.2012 o
vybudovanie dvoch prístreškov pre bezdomovcov a prístupových chodníkov k
uvedeným prístreškom,
II.
schvaľuje
rozšírenie účelu v Nájomnej zmluve č. 30/2012 uzatvorenej dňa 24.5.2012 medzi
mestom Prievidza ako prenajímateľom a n. o. Charita – dom sv. Vincenta ako
nájomcom o vybudovanie dvoch prístreškov pre bezdomovcov a prístupových
chodníkov k uvedeným prístreškom.
číslo: 248/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na odstúpenie od Nájomnej zmluvy č. 285/2013 uzatvorenej
s nájomcom MS SERVICE, s.r.o., so sídlom Sebedražie, Záhrady 324/63, ako
výsledok riešenia sťažnosti Roľníckeho družstva Bukovina zo dňa 02.02.2016, a to
z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zo strany nájomcu spočívajúceho
v neužívaní a neobhospodarovaní predmetu nájmu,
II.
schvaľuje
odstúpenie od Nájomnej zmluvy č. 285/2013/NZ/1.2 uzatvorenej dňa 22.05.2013
s nájomcom MS SERVICE, s.r.o., z dôvodu porušenia zmluvných podmienok zo
strany nájomcu v zmysle článku VIII. bod 6. zmluvy.
číslo: 249/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenechanie do nájmu
dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky
parcela registra C KN č. 8122/3, orná pôda s výmerou 1536 m², parcela č. 8122/4,
orná pôda s výmerou 912 m², parcela č. 8122/5, orná pôda s výmerou 766 m²,
parcela č. 8122/5, orná pôda s výmerou 766 m², parcela č. 8122/6, orná pôda
s výmerou 468 m², parcela č. 8122/5, orná pôda s výmerou 276 m², parcela č.
8122/8, orná pôda s výmerou 240 m², parcela č. 8122/17, orná pôda s výmerou 478
m², parcela č. 8122/18, orná pôda s výmerou 1457 m², parcela č. 8122/19, orná pôda
s výmerou 1024 m², parcela č. 8122/20, orná pôda s výmerou 1024 m², parcela č.
8122/47, orná pôda s výmerou 282 m², parcela č. 8129/3, orná pôda s výmerou 1247
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II.

m², spolu s výmerou 9710 m2, na účel využitia v rastlinnej výrobe, resp. pestovania
poľnohospodárskych plodín,
schvaľuje
zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta,
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky parcela registra C KN č. 8122/3, orná pôda
s výmerou 1536 m², parcela č. 8122/4, orná pôda s výmerou 912 m², parcela č.
8122/5, orná pôda s výmerou 766 m², parcela č. 8122/6, orná pôda s výmerou 468
m², parcela č. 8122/7, orná pôda s výmerou 276 m², parcela č. 8122/8, orná pôda
s výmerou 240 m², parcela č. 8122/17, orná pôda s výmerou 478 m², parcela č.
8122/18, orná pôda s výmerou 1457 m², parcela č. 8122/19, orná pôda s výmerou
1024 m², parcela č. 8122/20, orná pôda s výmerou 1024 m², parcela č. 8124/47, orná
pôda s výmerou 282 m², parcela č. 8129/3, orná pôda s výmerou 1247 m², spolu s
výmerou 9710 m2, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
1. využitie: rastlinná výroba, resp. pestovanie poľnohospodárskych plodín,
2. cena nájmu: minimálne ročné nájomné vo výške 2,16 % z ceny pôdy vypočítané
podľa bonitovanej pôdnoekologickej jednotky (BPEJ) určenej Okresným úradom
Prievidza, Pozemkovým a lesným odborom :
parc. č. 8122/3 - BPEJ 0,2672 €/m2 x 1536 m² = 410,42 € x 2,16% = 8,87 €
parc. č. 8122/4 – BPEJ 0,2672 €/m2 x 912 m² = 243,69 € x 2,16 % = 5,26 €
parc. č. 8122/5 – BPEJ 0,2672 €/m2 x 766 m² = 204,68 € x 2,16 % = 4,42 €
parc.č. 8122/6 – BPEJ 0,2672 €/m2 x 468 m² = 125,05 € x 2,16 % = 2,70 €
parc. č. 8122/7 – BPEJ 0,2672 €/m2 x 276 m² = 73,75 € x 2,16 % = 1,60 €
parc. č. 8122/8 – BPEJ 0,2672 €/m2 x 240 m² = 64,13 € x 2,16 % = 1,39 €
parc. č. 8122/17 – BPEJ 0,2672 €/m2 x 478 m² = 127,72 € x 2,16 % = 2,76 €
parc. č. 8122/18 – BPEJ 0,2672 €/m2 x 1457 m²= 389,31 € x 2,16 % = 8,41 €
parc. č. 8122/19 – BPEJ 0,2672 €/m2 x 1024 m²= 273,61€ x 2,16 % =5,91 €
parc. č. 8122/20 – BPEJ 0,2672 €/m2 x 1024 m² =273,61 € x 2,16 % = 5,91 €
parc. č. 8124/47 – BPEJ 0,2672 €/m2 x 282 m² = 75,35 € x 2,16 % = 1,63 €
parc. č. 8129/3 – BPEJ 0,2987 €/m2 x 1247 m² = 372,48 € x 2,16% = 8,05 €
spolu nájomné 56,90 €
spolu výmera 9710 m2
3. doba nájmu: neurčitá s jednoročnou výpovednou lehotou (zákon č. 504/2003 Z.z.
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov),
4. podmienka písomného preukázania prístupu k predmetu nájmu zo strany
uchádzača.

číslo: 250/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť 3G Fitnes Club, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Rad L. N. Tolstého 9A, (oproti
nadchodu) o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra
C KN č. 4990/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 11 m2, na účel
umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy pred fitnes klubom,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN
4990/8, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 11 m2, na ulici Rad L.N.
Tolstého (oproti nadchodu) pre 3G Fitnes Club, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Rad L.
N. Tolstého 9A, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas
celého roka,
b) spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
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starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť
obyvateľom mesta,
c) za podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.
a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí
vonkajšieho sedenia – terasy a doloženia súhlasného stanoviska min. 70 % majiteľov
bytov oboch priľahlých bytových domov.
číslo: 251/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť VIP invest, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov 191/17, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 4860/1
v rozsahu výmery 100 m2, na Nábrežnej ulici, na účel využívania 7 parkovacích
miest (pozdĺžne státie oproti predajni nábytku),
II.
neschvaľuje
nájom majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z
parcely registra C KN č. 4860/1 v rozsahu výmery 100 m2, na Nábrežnej ulici, pre
spoločnosť VIP invest, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov 191/17, na účel
využívania 7 parkovacích miest na Nábrežnej ulici.
číslo: 252/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti VIP invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov č.
191/17, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN
č.4861/14, diel 1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 5 m2, odčlenený a
zameraný Geometrickým plánom č. 166/2015, vypracovaným spoločnosťou
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa
25.08.2015 pod č. 701/2015, z pozemku parcela registra C KN č 4861/1, ostatné
plochy s výmerou 3 754 m² (v čase vypracovania GP), vedeného na LV č. 1 (nový
stav parcela registra C KN č. 4861/14 s výmerou 201 m2) a pozemok parcela registra
C KN č.4861/8, diel 1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 42 m2, odčlenený a
zameraný Geometrickým plánom č. 348/2014, vypracovaným spoločnosťou
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa
16.09.2014 pod č. 896/2014, z pozemku parcela registra C KN č 4861/1, ostatné
plochy s výmerou 3 754 m² (v čase vypracovania GP), vedeného na LV č. 1, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spoločnosti,
b) informáciu, že dňa 13.05.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza,
podľa písmena a) tohto bodu, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov
pod stavbou vo vlastníctve spoločnosti, do 30.09.2016 pre spoločnosti VIP invest,
s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov č. 191/17,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza,
pozemok parcela registra C KN č.4861/14, diel 1, zastavané plochy a nádvoria, s
výmerou 5 m2, odčlenený a zameraný Geometrickým plánom č. 166/2015,
vypracovaným spoločnosťou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeným
Ing. Júliou Bartošovou dňa 25.08.2015 pod č. 701/2015, z pozemku parcela registra
C KN č 4861/1, ostatné plochy s výmerou 3 754 m² (v čase vypracovania GP),
vedeného na LV č. 1 (nový stav parcela registra C KN č. 4861/14 s výmerou 201 m2)
a pozemok parcela registra C KN č.4861/8, diel 1, zastavané plochy a nádvoria, s
výmerou 42 m2, odčlenený a zameraný Geometrickým plánom č. 348/2014,
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vypracovaným spoločnosťou GEOSLUŽA PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeným Ing.
Júliou Bartošovou dňa 16.09.2014 pod č. 896/2014, z pozemku parcela registra C
KN č 4861/1, ostatné plochy s výmerou 3 754 m² (v čase vypracovania GP),
vedeného na LV č. 1, do doby splnenia podmienky prekrytia schodiska (opláštenia
bočnej steny zo strany schodiska), pre spoločnosť VIP invest, s. r. o., so sídlom v
Prievidzi, Ul. energetikov č. 191/17, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov pod stavbou vo vlastníctve spoločnosti, vzhľadom na skutočnosť, že
žiadané pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou, za podmienok: nájomného vo výške 1,00 €, na dobu určitú do 30. 09. 2016,
s jednomesačnou výpovednou lehotou.
číslo: 253/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Ľubomíra Mezeia L-Trade, miesto podnikania Ul. J. Roháča 906/3,
Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra
C KN č. 4972/1 – zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 1,92 m2, na účel
umiestnenia kovovej nakladacej plošiny potrebnej k prístupu k prenajatému
nebytovému priestoru,
b) informáciu, že dňa 13.05.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,
podľa písmena a) tohto bodu, na účel umiestnenia kovovej nakladacej plošiny
potrebnej k prístupu k prenajatému nebytovému priestoru, pre Ľubomíra Mezeia LTrade, miesto podnikania Ul. J. Roháča 906/3, Prievidza,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 4972/1, zastavané plochy a
nádvoria, v rozsahu výmery 2 m2, pre Ľubomíra Mezeia L-Trade, miesto podnikania
Ul. J. Roháča 906/3, Prievidza, na účel umiestnenia kovovej nakladacej plošiny
potrebnej k prístupu k prenajatému nebytovému priestoru, spôsobom podľa § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný
rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nakladacia plošina je
bezprostredne priľahlá k predmetu podnikania žiadateľa, za podmienok nájomného
vo výške 0,07 €/m2/deň na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou.
číslo: 254/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
dôvodovú správu k uplatneniu vlastníckeho práva mesta Prievidza k stavbe
umeleckého diela „Plastika mieru“ na Ulici S. Chalupku v Prievidzi a k jej obnove,
II.
schvaľuje
a) majetkovoprávne vyporiadanie stavby „Plastika mieru“ (umelecké dielo) na Ulici S.
Chalupku v Prievidzi a jej získanie do majetku mesta Prievidza, na účel obnovy
tohto umeleckého diela,
b) vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na samotnú realizáciu obnovy
umeleckého diela „Plastika mieru“ a okolia na Ulici S. Chalupku v Prievidzi.
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číslo: 255/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Edmunda Majdana, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 14/1, o zámenu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcely registra E KN č. 450, zastavané
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 3 m² vo vlastníctve žiadateľa (pri potravinách
CBA – OD Vtáčnik), za pozemok parcela registra C KN č. 2747/19, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 10 m², vo vlastníctve mesta, na účel prístupu na
parcelu registra C KN č. 2678/2,
II.
neschvaľuje
zámenu majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra E
KN č. 450, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 3 m², vo vlastníctve
Edmunda Majdana, za pozemok parcela registra C KN č. 2747/19, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 10 m², podľa skutočného zamerania geometrickým
plánom, vo vlastníctve mesta Prievidza.
číslo: 256/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť MUDr. Vladimíra Ďurčányho, trvalý pobyt Bratislava, Vlčkova č. 11, Sandry
Ďurčányovej, trvalý pobyt Bratislava, Vyšehradská č. 5, Mgr. Mária Ďurčányho, trvalý
pobyt Tornaľa, Mierová č. 197, Róberta Ďurčányho, trvalý pobyt Prievidza, Námestie
slobody 22, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C
KN č. 1835/10, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 86 m² (pri bývalom
hoteli Hviezda), na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého
k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve (súčasť pôvodných pozemkov rodiny žiadateľov).
II.
neschvaľuje
predaj majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely
registra C KN č. 1835/10, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 86 m²,
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom,
pre MUDr. Vladimíra
Ďurčányho, trvalý pobyt Bratislava, Vlčkova č. 11, Sandry Ďurčányovej, trvalý pobyt
Bratislava, Vyšehradská č. 5, Mgr. Mária Ďurčányho, trvalý pobyt Tornaľa, Mierová č.
197, Róberta Ďurčányho, trvalý pobyt Prievidza, Námestie slobody 22, na
účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
číslo: 257/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť kolektívu vlastníkov garáží na Ul. M. Hodžu a Ul. J. Hollého, postavených na
pozemkoch vo vlastníctve mesta, v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1908 až
č. 1930, o zníženie kúpnej ceny pozemkov, a to zo 70,00 €/m2 na cenu 30,00 €/m2.
Svoju žiadosť odôvodňujú nepodnikateľskou činnosťou a tiež, že sa jedná prevažne
o dôchodcovskú skladbu vlastníkov týchto garáží,
II.
neschvaľuje
zníženie kúpnej ceny pozemkov vo vlastníctve mesta, v k. ú. Prievidza, parcela
registra C KN č. 1908 až č. 1930.
číslo: 258/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Borisa Petroviča, trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza, Dušana Drnaja
a manž., spoločne trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza a Mariana Hanáka
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II.

a manž., spoločne trvalý pobyt Krajná ulica 103/20, Prievidza, o nájom, resp. kúpu
nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 30, ostatné plochy v rozsahu výmery
16 m², na účel prístavby terasy k bytového domu, v ktorom sú žiadatelia vlastníkmi
bytov,
neschvaľuje
a) nájom majetku mesta nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 30, ostatné
plochy v rozsahu výmery 16 m², pre Borisa Petroviča, trvalý pobyt Krajná ulica
103/20, Prievidza, Dušana Drnaja a manž., spoločne trvalý pobyt Krajná ulica 103/20,
Prievidza a Mariana Hanáka a manž., spoločne trvalý pobyt Krajná ulica 103/20,
Prievidza.
b) predaj majetku mesta nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 30, ostatné
plochy v rozsahu výmery 16 m², pre Borisa Petroviča, trvalý pobyt Krajná ulica
103/20, Prievidza, Dušana Drnaja a manž., spoločne trvalý pobyt Krajná ulica 103/20,
Prievidza a Mariana Hanáka a manž., spoločne trvalý pobyt Krajná ulica 103/20,
Prievidza.

číslo: 259/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ponuku spoločnosti AKIMO, s. r. o., so sídlom Vajanského 11, Nové Mesto nad
Váhom na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza, pozemok parc.
registra C KN č. 11/5, ostatné plochy o výmere 582 m2, za cenu 28 980 €, na účel
rozšírenia budovy Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi o tanečnú sálu,
II.
schvaľuje
spätnú kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza, pozemok parc. registra
C KN č. 11/5, ostatné plochy v rozsahu výmery 582 m2, za cenu 28 980 €, na účel
rozšírenia budovy Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi o tanečnú sálu,
od spol. AKIMO, s. r. o., so sídlom Vajanského 11, Nové Mesto nad Váhom.
číslo: 260/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
ponuku spoločnosti AMBER REAL LIMITED, so sídlom Stopher House, Webber
Street, Londýn na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parc. reg. C KN č.
20/5, ostatné plochy v rozsahu výmery 300 m2 , zapísanej na LV č. 9344,
II.
neschvaľuje
spätnú kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parc. reg. C KN č. 20/5, ostatné
plochy v rozsahu výmery 300 m2, zapísanej na LV č. 9344 od spoločnosti AMBER
REAL LIMITED, so sídlom Stopher House, Webber Street, Londýn.
číslo: 261/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti AMBER REAL LIMITED, so sídlom Stopher House, Webber
Street, Londýn o zrušenie predkupného práva zapísaného v LV č. 9344, pre k. ú.
Prievidza, parc. C KN 20/5 ostatné plochy o výmere 300 m2 v časti C: Ťarchy pod VZ
883/200,
b) návrh na zachovanie predkupného práva v prospech mesta Prievidza zapísaného
na LV č. 9344, pre k. ú. Prievidza, parc. reg. C KN 20/5 ostatné plochy v rozsahu
výmery 300 m2 v časti C: Ťarchy pod VZ 883/200,
II.
schvaľuje
zachovanie predkupného práva v prospech mesta Prievidza zapísaného na LV č.
9344, pre k. ú. Prievidza, parc. reg. C KN 20/5, ostatné plochy v rozsahu výmery 300
m2 v časti C: Ťarchy pod VZ 883/200.
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číslo: 262/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 524/15 zo dňa 8.12.2015 v znení uznesenia č.
32/16 zo dňa 9.2.2016 z dôvodu prekrytia geometrických plánov na Okresnom úrade
v Prievidzi, katastrálnom odbore,
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 524/15 zo dňa 8.12.2015 v znení uznesenia MsZ č. 32/16
zo dňa 9.2.2016 takto:
v bode II. písm. a) sa nahrádza text „2 212 m2“ novým textom „ 2 210 m2 “ a text
„7 922 m2 “ sa nahrádza novým textom „7 920 m2“.
číslo: 263/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Jána Kiripolského a manž., trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č. 687/33,
o kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4851,
záhrada s výmerou 27 m2, v celosti (pozemok zo strany prístupovej komunikácie
k záhradkám) na účel rozšírenia záhrady,
b) informáciu, že dňa 13.05.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa písmena a)
tohto bodu, na účel rozšírenia záhrady, pre Jána Kiripolského a manž., spoločne
trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č. 687/33, Prievidza,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 4851, záhrady s výmerou 27 m2, v celosti, za cenu 20,00
€/m2, pre Jána Kiripolského a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č.
687/33, na účel rozšírenia záhrady, 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 odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je
dlhodobo oplotený a svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam
vo vlastníctve žiadateľov, ktorí budú zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
verejnoprospešné služby - správu a údržbu verejnej zelene.
číslo: 264/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na zmenu uzn. MsZ č. 40/16 zo dňa 9. 2. 2016,
II.
schvaľuje
zmenu uzn. MsZ č. 40/16 zo dňa 9. 2. 2016 takto:
a) v časti II. sa za textom „pre Petra Kurdiho“ vypúšťa text „trvalý pobyt Dúbravská
ulica 935/12“ a nahrádza sa textom „trvalý pobyt Na karasiny 248/37“,
b) v časti II. sa v poslednej odrážke text „Beátu“ nahrádza textom „Beatu“.
číslo: 265/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na zmenu uzn. MsZ č. 207/16 zo dňa 26.04.2016 z dôvodu
zaplatenia kúpnej ceny kupujúcimi jednorazovo,
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 207/16 zo dňa 26.04.2016 takto:
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a) v časti II. písm. a) sa vypúšťa text „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“,
b) v časti II. sa vypúšťa písm. b).
číslo: 266/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Eleonóry Paulenovej, trvalý pobyt Puškinova ulica 586/17, Prievidza,
o kúpu pozemku parcela C KN č. 2649/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 73
m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pri rodinnom dome
v spoluvlastníctve žiadateľky. Žiadateľka je ochotná zaplatiť 20,00 €/m²,
b) informáciu, že dňa 02.05.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený
zámer previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza - nehnuteľnosť pozemok
parcela C KN č. 2649/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 73 m², pre Eleonóru
Paulenovú, trvalý pobyt Puškinova ulica 586/17, Prievidza,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľnosti, pozemok
parcela C KN č. 2649/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 73 m², na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemku, ktorý žiadateľka užíva ako predzáhradku
pri nehnuteľnostiach v spoluvlastníctve žiadateľky, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľky, za cenu 20,00 €/m², pre
Eleonóru Paulenovú, trvalý pobyt Puškinova ulica 586/17, Prievidza.
číslo: 267/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Petra Páleša, trvalý pobyt Prievidza, Ul. P. Dobšinského č. 4/1, o kúpu
nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, časť parcely registra E KN č. 2516/1,
ostatná plocha s výmerou 1 949 m2, novovytvorená parcela registra C KN č. 660/10,
ostatné plochy v rozsahu výmery 33 m2 (na Uhlištnej ul.), na záhradkárske účely,
b) informáciu, že dňa 13.05.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, podľa písmena a)
tohto bodu, na záhradkárske účely, pre Petra Páleša, trvalý pobyt Prievidza, Ul. P.
Dobšinského č. 4/1,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť, pozemok v k. ú. Veľká Lehôtka,
parcela registra C KN č. 660/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 33 m2,
zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 42/2016, vyhotoveným spoločnosťou
GEOMAP Prievidza, s. r. o., so sídlom v Bojniciach, z parcely registra E KN č. 2516/1,
ostatná plocha s výmerou 1 949 m2, vedenom na LV č. 1599 (pozemok C KN č.
660/3, orná pôda, na ktorý list vlastníctva nie je založený), pre Petra Páleša, trvalý
pobyt Prievidza, Ul. P. Dobšinského č. 4/1, za cenu 10,00 €/m2, na záhradkárske
účely, 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 priľahlý
k nehnuteľnostiam 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.
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číslo: 268/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Jána Krška a manž., trvalý pobyt Prievidza, Lesná ul. č. 31, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, časti pozemku parcela registra E KN č. 242/1,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 23 m² (pozemok za domom), na
záhradkárske účely,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – časti
pozemkov v k. ú. Hradec, parcela registra C KN č. 123/8 a č. 121/2, s výmerou 27 m2,
podľa skutočného zamerania Geometrickým plánom č. 118/2016, za cenu 10,00
€/m2, na záhradkárske účely,
b) spôsobom predaja pozemku uvedeného 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 žiadaný pozemok je dlhodobo
oplotený a svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve žiadateľov, ktorí budú zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
verejnoprospešné služby - správu a údržbu verejnej zelene.
číslo: 269/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) informáciu o opakovanej obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza –
nehnuteľností stavby súpisné č. 10732 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV
č. 1 vedenej ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemkov 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,
b) informáciu, že nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na
prevod nehnuteľnosti podľa písm. a).
Mestská rada v Prievidzi uzn. č. 298/16 dňa 24. 5. 2016 vyhodnotila obchodnú
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 23.02.2016 na základe uzn. MsZ
č. 43/16 zo dňa 09.02.2016 ako neúspešnú.
číslo: 270/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh mesta na vyhlásenie opätovnej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh
na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza –
nehnuteľností stavby súpisné č. 10732 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV
č. 1 vedenej ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemkov 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, za kúpnu cenu predstavujúcu 60 % ceny určenej znaleckým posudkom,
II.
schvaľuje
zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľností
stavbu súpisné č. 10732 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 vedenú ako
budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemkov 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 opätovnej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
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1.
2.
3.

účel využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza
kúpna cena - minimálne vo výške 115 800 € (60 % 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.
číslo: 271/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosti vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi o kúpu pozemkov pod
stavbami garáží v ich vlastníctve, na účel majetkovoprávneho vyporiadania
pozemkov pod stavbami garáží,
b) informáciu o Znaleckom posudku č. 108 vyhotovenom znalcom Ing. Antonom
Machom, ktorý ohodnotil pozemky pod stavbami garáží na Sadovej ulici
v Prievidzi na cenu 16,46 €/m²,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta – nehnuteľností pozemkov v k.ú. Prievidza:
- parcela reg. C KN č. 210/64, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1367 vo vlastníctve žiadateľa, pre Pavla
Novotného, trvalý pobyt Vilová ulica 2243/17, Bratislava a Petru Križanovú, trvalý
pobyt Kadnárová ulica 9879/89, Bratislava každému v podiele ½,
- parcela reg. C KN č. 210/43, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1269 vo vlastníctve žiadateľa, pre Michala
Kostreja, trvalý pobyt Banícka ulica 172/11, Prievidza,
- parcela reg. C KN č. 210/70, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1373 vo vlastníctve žiadateľa, pre Olivera
Smidu, trvalý pobyt Ulica energetikov 191/21, Prievidza,
- parcela reg. C KN č. 210/62, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1365 vo vlastníctve žiadateľa, pre Viktora
Hliníka, trvalý pobyt Ulica B. Björnsona 145/42, Prievidza,
- parcela reg. C KN č. 210/63, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1366 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jána
Michalíka, trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 404/7, Prievidza
- parcela reg. C KN č. 210/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1250 vo vlastníctve žiadateľa, pre Martina
Krajčiho, trvalý pobyt Diviacka Nová Ves 463,
- parcela reg. C KN č. 210/45, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1271 vo vlastníctve žiadateľa, pre Ing. Petra
Melicherčíka, trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 404/3, Prievidza,
- parcela reg. C KN č. 210/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1243 vo vlastníctve žiadateľa, pre Libora
Kolárika, trvalý pobyt Ulica E. M. Šoltésovej 724/13, Prievidza,
- parcela reg. C KN č. 210/52, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1278 vo vlastníctve žiadateľa, pre Mareka
Machajdíka, trvalý pobyt Ulica J. Pauleho 120/5, Prievidza,
- parcela reg. C KN č. 210/46, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1272 vo vlastníctve žiadateľa, pre Branislava
Strateného trvalý pobyt Ulica A. H. Gavloviča 142/8 Prievidza,
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parcela reg. C KN č. 210/76, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 2564 vo vlastníctve žiadateľov, pre Bohuslava
Laboša a manž. Máriu, spoločne trvalý pobyt Jégeho ulica 878/2, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/54, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1280 vo vlastníctve žiadateľov, pre Dávida
Meixnera a manž. Katarínu, spoločne trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 209/22,
Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/68, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1371 vo vlastníctve žiadateľov, pre Ľudovíta
Baláža a manž. Máriu, spoločne trvalý pobyt Súbežná ulica 152/13, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/69, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1372 vo vlastníctve žiadateľa, pre Miroslava
Rosinského, trvalý pobyt Ulica J. Murgaša 700/14, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/47, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1273 vo vlastníctve žiadateľa, pre Darinu
Bezákovú, trvalý pobyt Ulica A. Bednára 714/2, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1255 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jozefa Ceba,
trvalý pobyt Ulica B. Björnsona 128/22, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/34, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1261 vo vlastníctve žiadateľov, pre MUDr.
Júliusa Pálaja a manž. Janu, spoločne trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 404/9,
parcela reg. C KN č.210/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1247 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jána Beláňa,
trvalý pobyt Ulica J. M. Hurbana 829/11, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/50, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1275 vo vlastníctve žiadateľa, pre Annu
Urbanovú, trvalý pobyt Ulica J. Kráľa 178/26, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/78, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1381 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jaroslava
Šima, trvalý pobyt Ulica J. Jesenského 449/3,
parcela reg. C KN č. 210/95, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1703 vo vlastníctve žiadateľov, pre Františka
Rusa a manž. Vieru, spoločne trvalý pobyt Ulica J. Kráľa 178/28, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/96, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1704 vo vlastníctve žiadateľov, pre Emila
Schneka a manž. Katarínu, spoločne trvalý pobyt Nábrežie sv. Cyrila 361/30,
Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1374 vo vlastníctve žiadateľa, pre Martu
Škandíkovú, Malookružná ulica 179/3, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/125, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1233 vo vlastníctve žiadateľa, pre Miroslava
Pánisa, trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 205/18, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1254 vo vlastníctve žiadateľa, pre Teréziu
Földesiovú, trvalý pobyt Ulica J. Kráľa 177/18, Prievidza,

27

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

parcela reg. C KN č. 210/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1238 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jozefa
Schlosárika, trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 404/1, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/122, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1236 vo vlastníctve žiadateľa, pre Martu
Schlosárikovú, trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 404/1, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/59, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1285 vo vlastníctve žiadateľa, pre Petra
Malachovského, trvalý pobyt Priama ulica 184/3, Prievidza ,
parcela reg. C KN č. 210/53, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1279 vo vlastníctve žiadateľa, pre Adriána
Zachara, trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 212/35, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/44, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1270 vo vlastníctve žiadateľa, pre Augustína
Snohu, trvalý pobyt Malookružná ulica 180/5,
parcela reg. C KN č. 210/93, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1705 vo vlastníctve žiadateľa, pre Darinu
Ertelovú, trvalý pobyt Trhová ulica 124/10, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/74, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1377 vo vlastníctve žiadateľa, pre Tomáša
Janíčka, trvalý pobyt Ulica V. Benedikta 208/16, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 8119/40, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m² a parcela
reg. C KN č. 210/133, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m², na ktorých sa
nachádza garáž súpisné č. 1558 vo vlastníctve žiadateľa, pre Vladimíra Meliška,
trvalý pobyt Okružná cesta 189/10, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/48, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1274 vo vlastníctve žiadateľa, pre Ľuboša
Lacka, trvalý pobyt Kvetná ulica 1048/6, Handlová,
parcela reg. C KN č. 210/77, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1380 vo vlastníctve žiadateľa, pre Patrika
Kucku, trvalý pobyt Ulica J. Murgaša 702/26, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/73, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1376 vo vlastníctve žiadateľa, pre Miroslava
Bošiaka, trvalý pobyt Malookružná ulica 182/13, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/18, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1245 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jozefa
Gamana, trvalý pobyt Na karasiny 724/36, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1256 vo vlastníctve žiadateľa, pre Vladimíra
Ziburu, trvalý pobyt Poruba 359,
parcela reg. C KN č. 210/121, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1237 vo vlastníctve žiadateľa, pre Tibora
Nováka, trvalý pobyt Ulica S. Chalupku 175/57, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/65, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1368 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jozefa Píša,
trvalý pobyt Šípkova ulica 178/6, Kanianka,
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parcela reg. C KN č. 210/126, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1232 vo vlastníctve žiadateľa, pre Karola
Kmeťa, trvalý pobyt Pravenec 444,
parcela reg. C KN č. 210/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1232 vo vlastníctve žiadateľa Milana Skonca,
trvalý pobyt Malookružná ulica 182/17, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/128, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1230 vo vlastníctve žiadateľa Ľuboslava
Pomothy, trvalý pobyt Okružná 1772/30, Český Tešín,
parcela reg. C KN č. 210/81, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1384 vo vlastníctve žiadateľa Jozefa
Ondrušeka, trvalý pobyt Ulica Ľ. Ondrejova 846/24, Prievidza
za cenu 16,46 €/m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod
stavbami garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) ako pozemky zastavané stavbami vo
vlastníctve žiadateľov nadobúdateľov vrátane priľahlých pozemkov, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť so stavbami.

číslo: 272/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosti vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi, Viery Šimunovej, trvalý pobyt
Ulica A. Rudnaya 208/27, Prievidza, Rudolfa Brestovanského, trvalý pobyt Ulica I.
Bukovčana 832/23, Prievidza a Adriany Bariakovej, trvalý pobyt Súbežná ulica
153/19, Prievidza o kúpu pozemkov pod stavbami garáží v ich vlastníctve, na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod stavbami garáží s možnosťou
zaplatenia kúpnej ceny v splátkach,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta – nehnuteľností, pozemkov v k.ú. Prievidza:
parcela reg. C KN č. 210/42, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1268 vo vlastníctve žiadateľa, pre Vieru
Šimunovú, trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 208/27, Prievidza
- parcela reg. C KN č. 210/127, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1231 vo vlastníctve žiadateľa, pre Rudolfa
Brestovanského, trvalý pobyt Ulica I. Bukovčana 832/23, Prievidza,
- parcela reg. C KN č. 210/72, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na
ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1375 a parcela reg. C KN č. 210/55, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1281 vo
vlastníctve žiadateľa pre Adrianu Bariakovú, trvalý pobyt Súbežná ulica 153/19,
Prievidza,
- za cenu 16,46 €/m² s možnosťou zaplatiť kúpnu cenu v splátkach podľa IS 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, na účel majetkovoprávneho vyporiadania
pozemkov pod stavbami garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) ako pozemky zastavané
stavbami vo vlastníctve žiadateľov nadobúdateľov vrátane priľahlých pozemkov, ktoré
tvoria neoddeliteľnú súčasť so stavbami.
číslo: 273/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti CNC Trend, s.r.o., so sídlom Diviacka Nová Ves 277, o zámenu
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku parc. reg. C KN č. 8114/208, ostatné plochy,
s výmerou 51 m2, odčlenená z pôvodnej parcely reg. C KN č. 8114/181, ostatné
plochy vo vlastníctve žiadateľa za časť pozemku parc. reg. C KN č. 8114/207,
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II.

ostatné plochy, s výmerou 51 m2, odčlenená z pôvodnej parcely reg. C KN č. 8114/57
vo vlastníctve mesta Prievidza na základe Geometrického plánu č. 117/2016 zo dňa
25.5.2016, ktorý vypracoval Patricius Sova – GEOSKTEAM, z dôvodu, že do
pozemku vo vlastníctve žiadateľa zasahuje trafostanica, ktorej stavebníkom bolo
mesto Prievidza, a ktorá je odberným miestom elektrickej energie pre mestskú
spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o.;
schvaľuje
zámer na zámenu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku parc. reg. C KN
č. 8114/208, ostatné plochy, s výmerou 51 m2, odčlenená z pôvodnej parcely reg. C
KN č. 8114/181 vo vlastníctve CNC Trend, s.r.o., so sídlom Diviacka Nová Ves č. 277
za časť pozemku parc. reg. C KN č. 8114/207, ostatné plochy, s výmerou 51 m2,
odčlenená z pôvodnej parcely reg. C KN č. 8114/57 vo vlastníctve mesta Prievidza na
základe Geometrického plánu č. 117/2016 zo dňa 25.5.2016, ktorý vypracoval
Patricius Sova – GEOSKTEAM, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený
tým, že do pozemku vo vlastníctve spoločnosti CNC Trend, s.r.o. zasahuje
trafostanica, ktorej stavebníkom bolo mesto Prievidza a ktorá je odberným miestom
pre mestskú spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o.

číslo: 274/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť občianskeho združenia Materské centrum Slniečko, so sídlom v Prievidzi,
Športová ul. č. 134/34, o dlhodobý nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nebytové
priestory v rozsahu výmery 189,86 m2, t.j. dve miestnosti (jedna administratívna
miestnosť a jedna bývalá učebňa) s priľahlým skladovým priestorom na prízemí
budovy Centra voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, Prievidza, so súpisným
číslom 40501, postavenej na parcele registra C KN parc. číslo 5293 a parcele registra
C KN parc. číslo 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV č. 1, zastavané plochy a
nádvoria v rozsahu výmery 4 684 m2 na účel poskytovania vzdelávacích, športových,
spoločenských a voľnočasových aktivít pre matky s deťmi;
b) informáciu, že dňa 12.05.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok nebytové priestory
v rozsahu výmery 189,86 m2, t.j. dve miestnosti (jedna administratívna miestnosť
a jedna bývalá učebňa) s priľahlým skladovým priestorom na prízemí budovy Centra
voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, Prievidza, so súpisným číslom 40501,
postavenej na parcele registra C KN parc. číslo 5293 a parcele registra C KN parc.
číslo 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV č. 1, zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu výmery 4 684 m2 na účel poskytovania vzdelávacích, športových,
spoločenských a voľnočasových aktivít pre matky s deťmi; za podmienok nájomného
vo výške 1 €/rok a prevádzkových nákladov vo výške prevádzkových nákladov
prenajímateľa 5 500 €/rok, v ktorých sú zahrnuté náklady za energie a služby, na
dobu neurčitú od 01.07.2016,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta: nebytové priestory v rozsahu výmery
189,86 m2, t.j. dve miestnosti (jedna administratívna miestnosť a jedna bývalá
učebňa) s priľahlým skladovým priestorom na prízemí budovy Centra voľného času
Spektrum, Ul. K. Novackého 14, Prievidza, so súpisným číslom 40501, postavenej na
parcele registra C KN parc. číslo 5293 a parcele registra C KN parc. číslo 5294 v k. ú.
Prievidza vedenej na LV č. 1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 4 684
m2 na účel poskytovania vzdelávacích, športových, spoločenských a voľnočasových
aktivít pre matky s deťmi; 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 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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v znení neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy
patrí okrem iného aj utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života
a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania,
záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, za podmienok nájomného vo
výške 1 €/rok a prevádzkových nákladov vo výške prevádzkových nákladov
prenajímateľa 5 500 €/rok, v ktorých sú zahrnuté náklady za energie a služby, na
dobu neurčitú od 01.07.2016 s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre občianske
združenie Materské centrum Slniečko so sídlom v Prievidzi, Športová ul. č. 134/34.
číslo: 275/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o možnosti budovania skate parku v meste Prievidza,
II.
schvaľuje
zámer vybudovať skate park v meste Prievidza podľa navrhovanej alternatívy č. 3
(t.j. umiestniť skate park na Nábrežnej ulici v Prievidzi na existujúcej asfaltovej ploche
pri bývalej Bille.)
číslo: 276/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti SBA Marketing, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, Panenská 6,
o súhlas k realizácii stavebných úprav na majetku mesta, viacúčelovej športovej haly
v časti zázemia a o súhlas vzájomného zápočtu v súlade s IS mesta Prievidza č. 39
„Pravidlá pre započítavanie nákladov vynaložených na zhodnotenie majetku“ formou
vysporiadania stavebných úprav a investícií s uznaním dlhu a započítaním za
nájomné v rozsahu 72 266,16 € s DPH, a to z dôvodu, že Slovenská basketbalová
asociácia má záujem organizovať medzinárodné podujatia v basketbale na úrovni
požadovanej FIBA prostredníctvom spoločnosti SBA Marketing, spol. s r.o.,
II.
schvaľuje
súhlas s realizáciou stavebných úprav na majetku mesta, viacúčelovej športovej haly
v časti zázemia a súhlas vzájomného zápočtu v súlade s IS mesta Prievidza č. 39
„Pravidlá pre započítavanie nákladov vynaložených na zhodnotenie majetku“ formou
vysporiadania stavebných úprav a investícií s uznaním dlhu a započítaním za
nájomné v rozsahu najviac 72 266,16 € s DPH pre spoločnosť SBA Marketing, spol.
s r.o., a to z dôvodu, že Slovenská basketbalová asociácia má záujem organizovať
medzinárodné podujatia v basketbale na úrovni požadovanej FIBA prostredníctvom
spoločnosti SBA Marketing, spol. s r.o.
číslo: 277/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Brose Prievidza, spol s r. o., so sídlom v Prievidzi, Max Brose 7,
o zníženie ceny za správu v Priemyselnom parku spoločnosťou Prievidza Invest,
s. r. o., o 70 %
II.
súhlasí,
aby spol. Prievidza Invest, s.r.o. znížila ceny za poskytované služby v Priemyselnom
parku o 70 % z platného cenníka pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., so
sídlom v Prievidzi, Max Brose č. 7.
číslo: 278/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
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II.

informáciu o príprave podkladov k obstaraniu zhotoviteľa projektovej dokumentácie
projektu Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi a návrhu na alternatívne
riešenie v 1. etape projektu - vybudovanie nových tribún na pozdĺžnej strane štadióna
namiesto nových tribún za bránkami,
schvaľuje
zámer pripraviť zadanie k obstaraniu zhotoviteľa projektovej dokumentácie projektu
Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi aj alternatívne, so zmenou
v plánovanej I. etape projektu – budovaním nových tribún na pozdĺžnej strane
štadióna namiesto nových tribún za bránkami, ak bude takáto alternatíva
realizovateľná a odporučí ju Slovenský futbalový zväz.

číslo: 279/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, že JUDr. Katarína Macháčková ako primátorka mesta Prievidza na
základe nominácie od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., v ktorej má
mesto Prievidza majetkovú účasť, vykonávala bez nároku na odmenu v období od
01.06.2015 do 03.03.2016 funkciu členky dozornej rady Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., ktorá je na základe Zmluvy o nájme a
prevádzkovaní prevádzkovateľom verejných vodovodov a verejnej kanalizácie I. až
III. kategórie, ktorých vlastníkom je aj mesto Prievidza,
II.
schvaľuje
rozhodnutie podľa čl. 9 ods. 12 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o zastavení konania,
ktoré je uvedené v prílohe tohto uznesenia,
III.
poveruje
Helenu Dadíkovú, predsedníčku Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona
č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v platnom znení podpísaním a doručením písomného rozhodnutia
schváleného týmto uznesením primátorke mesta Prievidza.
Rozhodnutie podľa čl. 9 ods. 12 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o zastavení konania tvorí prílohu č. 1 týchto
uznesení MsZ.

číslo: 280/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu, že primátorka mesta a všetkých 25 poslancov MsZ odovzdalo v zákonnej
lehote Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa
ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za rok
2015 s príslušnými prílohami, čím splnili povinnosť, vyplývajúcu z ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z.o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
číslo: 281/16
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) informáciu o zmene termínu rokovania MsZ v mesiaci jún 2016, rokovanie bude
zvolané na deň 27. 6. 2016,
b) informáciu o termínoch zasadnutí orgánov mesta v II. polroku 2016.
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 30. 5. 2016
od 219 do 281

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

..............................................
Ing. Peter Paulík
predseda

.............................................
MUDr. Peter Oulehle
člen

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 30.5.2016
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Mgr. Peter Krško
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza
prijaté na rokovaní MsZ
dňa 30. 5. 2016

VZN mesta Prievidza č. 6/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza,
II.
schvaľuje
VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

..............................................
Ing. Peter Paulík
predseda

.............................................
MUDr. Peter Oulehle
člen

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 30.5.2016
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Príloha k uzn. MsZ č. 279/16

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi
Prievidza 30.05.2016
ROZHODNUTIE
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
č.
545/2005 Z. z.
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov voči JUDr. Kataríne Macháčkovej, primátorke mesta v zmysle čl. 9 ods. 12
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. na svojom zasadnutí
dňa 30.05.2016
rozhodlo takto:
JUDr. Katarína Macháčková, trvale bytom Ul. B. Björnsona 128/22, Prievidza, primátorka
mesta Prievidza, vykonávala v čase od 01.06.2015 do 03.03.2016 funkciu členky dozornej
rady v spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. so sídlom
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36 644 030, na základe nominácie od
spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., v ktorej má mesto Prievidza
majetkovú účasť. Konštatujeme, že funkciu vykonávala v súlade s čl. 5 ods. 3 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. Za členstvo v dozornej rade nepoberala žiadnu finančnú, ani inú odmenu.
Neporušila povinnosť ustanovenú v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z. V konaní sa nepreukázalo, že JUDr. Katarína Macháčková
nesplnila alebo porušila povinnosť alebo obmedzenie ustanovené ústavným zákonom č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a z
týchto dôvodov sa konanie v zmysle v čl. 9 ods. 12 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z.
zastavuje.
Odôvodnenie: Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi prerokovalo 22.03.2016 návrh na začatie
konania v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. vo veci
údajného rozporu členstva JUDr. Kataríny Macháčkovej, primátorky mesta Prievidza
v dozornej rade StVPS, a. s. s povinnosťou upravenou v čl. 5 ods. 2 uvedeného zákona.
Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov zákon ustanovuje všeobecnú povinnosť pre verejného
funkcionára presadzovať a chrániť verejný záujem a vykonávať svoju funkciu tak, aby z jej
výkonu plynul verejný prospech a neslúžila na uspokojenie osobného záujmu verejného
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funkcionára. Zákon verejnému funkcionárovi ukladá, že nesmie uprednostniť osobný záujem
pred verejným záujmom.
StVPS, a. s. bola založená ako dcérska prevádzková spoločnosť v 100% vlastníctve
StVS, a. s., v ktorej má okrem iných miest a obcí spoluvlastnícky podiel aj mesto Prievidza.
JUDr. Katarína Macháčková bola navrhnutá za členku dozornej rady spoločnosťou StVS, a.
s., v ktorej má mesto Prievidza majetkovú účasť – je vlastníkom verejných vodovodov
a verejnej kanalizácie I. až III. kategórie. StVS, a. s. nomináciu JUDr. Kataríny Macháčkovej
odôvodnilo tým, že je zástupkyňou samosprávy a osobou odborne spôsobilou dohliadať na
výkon pôsobnosti predstavenstva, uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti a
kontrolovať jej hospodárenie, čím prispeje k riadnemu fungovaniu dozornej rady ako
najvyššieho kontrolného orgánu spoločnosti StVPS, a. s. Z uvedeného je zrejmé, že JUDr.
Katarína Macháčková bola nominovaná za členku dozornej rady ako primátorka mesta, ktoré
je vlastníkom vodárenskej infraštruktúry, ktorej prevádzkovanie zverila StVS, a. s. Zmluvou o
nájme a prevádzkovaní spoločnosti StVPS, a. s.
Podľa čl. 5 ods. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov zákaz podľa odseku 2 prvej vety sa nevzťahuje na
členstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z
výkonu funkcie verejného funkcionára.
Členstvo JUDr. Kataríny Macháčkovej v dozornej rade StVPS, a. s. vyplýva z výkonu
funkcie primátorky mesta, keďže ako členka dozornej rady zastupovala záujmy vlastníka
vodárenskej infraštruktúry - mesta Prievidza a zastávala tak verejný záujem v obchodnej
spoločnosti. Zákaz podľa čl. 5 ods. 2 zákona č. 357/2004 Z. z. sa preto na tento prípad
nevzťahuje. Z uvedeného je možné vyvodiť, že členstvo JUDr. Kataríny Macháčkovej v
dozornej rade StVPS, a. s. bolo v súlade so zákonom, keďže skutkové okolnosti tohto
prípadu je možné subsumovať pod ustanovenie čl. 5 ods. 3 zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Zmyslom a účelom právnej interpretácie a aplikácie zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, konkrétne čl. 5 ods. 2 a
5 zákona, je zabezpečenie reálnej a efektívnej ochrany verejného záujmu v súvislosti s
výkonom verejných funkcií. S poukazom na ustanovenie čl. 5 ods. 3 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, podľa
ktorého sa zákaz podľa odseku 2 prvej vety nevzťahuje na členstvo verejného funkcionára v
orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie verejného
funkcionára, nie je v konaní voči JUDr. Kataríne Macháčkovej založený vecno-právny rozpor
úkonu verejného funkcionára podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona a prijalo k nominácii JUDr.
Kataríny Macháčkovej do dozornej rady StVPS, a. s, uznesenie č. 57/16.
Zároveň je potrebné uviesť, že pôsobenie zástupcov samospráv v štatutárnych a
kontrolných orgánoch vodárenských prevádzkových spoločností je obvyklé a vzhľadom na
zabezpečovanie efektívnej kontroly pri nakladaní s vodárenskou infraštruktúrou aj žiadúce.
V predstavenstve StVPS, a. s., v čase od 01.01.2006 do 29.10.2009 pôsobil napríklad Ing.
Miroslav
Kusein,
ktorý
bol
v tom
čase
primátorom
mesta
Zvolen,
v
spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., pôsobia v dozornej
rade Ing. Jozef Havrila, starosta obce Ľubotín, Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce
Spišské Tomášovce, Ing. Štefan Kováč, starosta obce Kluknava a Ing. Ján Mlynár, starosta
obce Švábovce.
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Aj keď v čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov zákon vymedzuje, v záujme obmedzenia vzniku
situácií, kedy sa verejný funkcionár ocitne v rozpore záujmov, nezlučiteľnosť niektorých
funkcií, zamestnaní a činností verejných funkcionárov paralelne s výkonom verejnej funkcie,
ktorá podlieha režimu tohto ústavného zákona, nie je možné toto ustanovenie vykladať
vyslovene gramatickým výkladom, ale je potrebné použiť aj výklad teleologický, t.j. je
potrebné v prvom rade prihliadať na sledovaný účel a ciele ústavného zákona. Preto s
poukazom na to, že JUDr. Katarína Macháčková:
- vykonávala funkciu členky dozornej rady na základe delegovaného mandátu od spoločnosti
s majetkovou účasťou mesta bez nároku na odmenu,
- bola členkou dozorného orgánu spoločnosti, ktorá prevádzkuje majetok mesta Prievidza,
- ako členka dozornej rady presadzovala verejný záujem samospráv a mesta Prievidza,
ktorého je primátorkou,
je potrebné konštatovať, že k protiprávnemu konaniu verejného funkcionára by nemohlo
dôjsť ani v prípade upustenia od aplikácie čl. 5 ods. 3 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov z toho dôvodu, že skutkové
účinky konania osoby verejného funkcionára by nemali za následok protiprávne konanie,
keďže uvedeným by nedošlo k reálnemu (skutkovému) ohrozeniu alebo porušeniu verejného
záujmu pri výkone verejnej funkcie primátorky mesta Prievidza.
V aplikačnej praxi ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov je možné poukázať na tri skutkovo podobné
konania, ktoré boli vedené voči primátorom miest za ich členstvo v dozorných radách
súkromných spoločností. V konaniach voči Doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi ako primátorovi
mesta Bratislava a starostovi Ing. Dušanovi Pekárovi ako starostovi mestskej časti Bratislava
- Ružinov bolo preukázané, že za členstvo v dozornej rade obchodných spoločností poberali
mesačnú odmenu, v dôsledku čoho bolo konštatované poručenie čl. 5 ods. 2 zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
a uložená pokuta vo výške šesťnásobku mesačného platu. V konaní voči Doc. Ing. Jozefovi
Dvončovi, CSc. ako primátorovi mesta Nitra bolo konanie zastavené, pričom skutkové
okolnosti boli takmer zhodné ako v prípade JUDr. Kataríny Macháčkovej – za členstvo
v dozornej rade nepoberal odmenu a túto funkciu vykonával na základe delegovaného
mandátu od Združenia miest a obcí Slovenska.
Na základe uvedených skutočností Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi rozhodlo tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie :
Rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi o zastavení konania je konečné. Proti
tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

Helena Dadíková
predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Rozhodnutie sa doručí :
- JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza
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