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

konaného dňa 22. 8. 2016 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:           8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     11.50 h  
 
Prítomní poslanci:    23 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Michal Dobiaš, MUDr. Jaroslav Cigaňák,  
 PaedDr. Eleonóra Porubcová – neskorší príchod   
 JUDr. Martin Lukačovič – neskorší príchod 
 MUDr. Peter Oulehle – neskorší príchod  
     
Ďalej prítomní:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
   Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta 
   JUDr. Róbert Pietrik –  ved. právnej kancelárie 
   Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu 
   Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 
   Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kanc. primátorky mesta 
   Ing. Lujza Chrvalová – ved. finančného oddelenia 

Mgr. Vlasta Miklasová – ved. odb. školstva a starostlivosti o obyvateľa 
   Ing. Štefan Bača – ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
   Ing. Lenka Pánisová – vedúca org. a pers. oddelenia 
   PhDr. Ivona Vojtášová – ved. ref. obchodu a cest. ruchu 
   Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Katarína Andrejkovičová – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
   Ján Detko – ref. informatiky 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 
   Ing. Richard Fodor  – ZpS 

Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS 
- ostatní podľa prezenčnej listiny 

 
Mestské zastupiteľstvo začalo minútou ticha za zosnulého kolegu poslanca Ing. Romana 
Gondu.  
 

K bodu 1 a 2) 
     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ,  zúčastnených 
zástupcov mestského úradu  a ďalších prítomných.  
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  19 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka 
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert 
Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta, Helena 
Dadíková  – spravodajca  mestskej rady. 
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ:  Ing. Jozefa 
Polereckého  a Bc. Vieru Ďurčekovú.  
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Ing. Lenka Pánisová, vedúca organizačného a personálneho oddelenia, podala informáciu 
k uprázdneniu poslaneckého mandátu po Ing. Romanovi Gondovi a o nastúpení Mgr. Ota 
Kóňu za poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.  
 
Nakoľko sa vo volebnom obvode č. I. uprázdnil poslanecký mandát, v súlade s ust. § 192 
ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet 
platných hlasov vo volebnom obvode č. I. a to  Mgr. Oto Kóňa.  
 
Ing. Lenka Panisová uviedla, že primátorka mesta oznámila nastúpenie náhradníka na 
zaniknutý post poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 11.8.2016 na úradnej 
tabuli mesta Prievidza a Mgr. Otovi Kóňovi odovzdala osvedčenie o tom, že sa stal 
poslancom dňa 19.8.2016. 
 
Mgr. Oto Kóňa zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.  
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie:  Katarína Vráblovú – za 
predsedníčku, Mgr. Zuzanu Vreckovú – za členku,  Júliusa Uríka  – za člena.  
MsZ uznesením č. 343/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za  
 
Primátorka mesta predložila na schválenie program MsZ. 
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Zloženie sľubu poslanca MsZ v Prievidzi – Mgr. Ota Kóňu 
3) Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2016 
4) Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016 
5) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového 

rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. – VI./2016 
6) Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 
7) Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa 
funkčného územia  

8) Zmluva o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon MHD 
medzi mestami Prievidza a Bojnice 

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

 
Návrh programu bodu „Rôzne“. 
 
1)  Informácia o zmene kofinancovania projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

odpadu v Prievidzi“ a  informácia o pripravovanom projekte osvetlenia priechodov pre 
chodcov na Ul. S. Chalupku v Prievidzi 

2)    Zmeny v  komisii dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia 
 

MsZ uznesením č. 344/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program na deň 22. 8. 
2016. 
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Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 

 
MsZ uznesením č. 345/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, konštatovalo, že poslanec Mgr. Oto 
Kóňa, trvale bytom Prievidza, Urbárska 7/16, zložil sľub v súlade s ust. § 26 zákona                    
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 3) 
Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 

2016 predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS v Prievidzi.  
V I. polroku 2016 boli výnosy plnené na 56,75 % a náklady na 44,87 %.  Prostredníctvom 
kapitálových prostriedkov z rozpočtu mesta bola obstaraná premietacia technika s plátnom, 
ktorá sa už počas tohto leta využívala na premietanie filmov na Námestí slobody v Prievidzi. 
Riaditeľka strediska v krátkosti informovala o kultúrno-výchovnej činnosti a spoločenských 
podujatiach za I. polrok 2016.  
MsZ uznesením č. 346/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Výsledky 
hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 2016. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 4) 
 Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016 predložil 
Ing. Richard Fodor, zamestnanec ZpS  Prievidza.  
S účinnosťou od 1. 6. 2016 je v platnosti VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní 
sociálnych služieb v meste Prievidza. Platnosťou nového VZN sa zvýšia v roku 2016 vlastné 
príjmy ZpS o 55 tis. €. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upravujú výdavky v kapitole mzdové 
náklady, pričom dochádza k valorizácii a nárastu platov zdravotníckych zamestnancov.  
Celková bilancia rozpočtu po schválení II. zmeny je na strane príjmov a výdavkov vo výške 
1 784 400 €. 
MsZ uznesením č. 347/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo II. zmenu rozpočtu 
Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2016. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 5) 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovaciu správu programového 

rozpočtu mesta  za obdobie I. – VI./2016 predložila lng. Lujza Chrvalová, ved. finančného 
oddelenia.  
Mesto dosiahlo k 30. 6. 2016 v celkovom hospodárení prebytok vo výške  4 634 459 €, 
pričom celkové príjmy dosiahli výšku 16 399 100 € a celkové výdavky dosiahli výšku 
11 764 641 €.  Viacero investičných akcií sa posúva do II. polroka.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 348/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 6) 
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 predložila                 

Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia.  
Po I. zmene rozpočtu boli k 15.7.2016 schválené rozpočtové opatrenia č. 7,8,9 v kompetencii 
primátorky mesta.  
Ing. Lujza Chrvalová uviedla, že k zmene rozpočtu dochádza predovšetkým na základe 
skutočností: očakávané vyššie plnenie podielovej dane, zvýšenie príjmov o dividendy vypl. 
spol. PTH, a. s., zvýšenie vlastných príjmov ZpS a rozp. organ. školstva, zvýšenie príjmov 
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z predaja budov a pozemkov, prijatie nových úverových zdrojov na kúpu bytových jednotiek 
na Ciglianskej ceste a aktualizované požiadavky správcov, uznesení MsZ, očakávaných 
zmien a pod. Príjmová a výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške 4 922 001 €, 
pričom celková bilancia programového rozpočtu po II. zmene bude na strane príjmov 
a výdavkov vo výške 36 038 375 €.   
Ing. Lujza Chrvalová informovala o pripomienkach MsR, ktorá odporučila navýšenie 
prostriedkov na nákup permanentiek pre mládež na volejbal, basketbal  a vyčlenenie fin. 
prostriedkov na náučný chodník v mestskom parku, zvýšenie príjmových a výdavkových fin. 
operácií –  Zníženie ZI PD Invest, s. r. o.,  a odplata za pohľadávku PD Invest, s. r. o.  
Primátorka mesta uviedla, že čo sa týka úveru, mesto momentálne vyhodnocuje ponuky, 
ekonomický dopad a pod. Informácia bude následne podaná MsZ.  
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila stanovisko k dodržaniu 
podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v roku 2016. Požadovaná výška 
úveru je 3 300 000 €. Na základe vykonaného preverenia konštatovala, že schválením 
prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 3 300 000 € mesto dodrží podmienky pre 
prijatie návratných zdrojov financovania tak, že celková suma dlhu mesta dosiahne 43,88 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a súčasne suma splátok 
návratných zdrojov dosiahne 3,38 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka 2015.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 349/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici 
(schválenie II. zmeny rozpočtu, použitie peňažných fondov, prijatie úverových zdrojov). 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 7) 
Návrh Doplnku č. 4 k 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 predložila PhDr. Ivona Vojtášová, ved. ref. obchodu a cestovného ruchu.  
Dňa 25. 4. 2016 bol mestu Prievidza doručený protest prokurátora proti  niektorým 
ustanoveniam VZN mesta Prievidza č. 117/2011.  MsZ uzn. č. 225/16 vyhovelo protestu 
prokurátora v plnom rozsahu.  
Návrh Doplnku č. 4 bol prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ, pripomienku 
vzniesla komisia školstva a kultúry a to v súvislosti s možnými protestmi prevádzkovateľov  
pohostinstiev,  ktorí sú oproti  herniam v nevýhode, komisia navrhuje pri tvorbe nového VZN  
zrovnoprávniť podmienky otváracích hodín.  
Mgr. Rudolf Fiamčík konštatoval, že mnohí podnikatelia sú mnohokrát neohľaduplní voči 
obyvateľom, nakoľko hlasná hudba z prevádzok obyvateľov obťažuje. Navrhol, aby si MsP 
zakúpila prístroj na meranie hlučnosti a zabezpečovala túto činnosť. Mgr. Ľubomír Pomajbo, 
náčelník MsP, reagoval s tým, že MsP nesmie v zmysle platnej legislatívy merať hlučnosť 
v prevádzkach, na to sú určené príslušné orgány. V zásade však zvuková hladina decibelov 
neprekračuje limity stanovené vyhláškou.  Ďalej uviedol, že v Bratislave MsZ nevyhovelo 
protestu prokurátora a v bytových domoch je obmedzená prevádzka do 22.00 hodiny.  
JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že do Národnej rady pripravuje návrh tzv. “balíček“ 
opatrení resp. zmien týkajúcich sa činností v samospráve a aj táto problematika bude 
predmetom predloženého návrhu. PhDr. Ivona Vojtášová dodala, že spracovanie 
predmetného doplnku bol len prvým krokom k zmene VZN, referát pripraví návrh nového 
VZN.  
MsZ schválilo Doplnok č. 4 k 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 3 s pripomienkou: v §1 sa vypúšťa bod 1., 
ostatné body sa prečíslujú podľa poradia.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 sa zdržal 
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K bodu 8) 
Zmluvu o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon 

MHD medzi mestami Prievidza a Bojnice predložil JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca 
primátorky mesta. 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že mesto Prievidza a mesto Bojnice dlhodobo 
spolupracujú pri výkone MHD.  Nakoľko sú tieto mestá prepojené, je žiaduce, aby bol jeden 
prepravca pre obe mestá a teda, aby obe mestá spoločne obstarávali verejného dopravcu.  
MsZ uznesením č. 350/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer uzavretia Zmluvy 
o spoločnom postupe vo verejnom obstarávaní nového dopravcu na výkon MHD medzi 
mestami Prievidza a Bojnice vo vzájomnej súčinnosti. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 

K bodu 9) 
 Žiadosti o zriadenie vecných bremien predložila Ing. Petra Briatková, ref. právnej 
kancelárie.  
 
Rokovanie viedol JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta.  
 
Spoločnosť CNC Trend, s. r. o., so sídlom v Diviackej Novej Vsi 277, požiadala o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemku  vo  vlastníctve 
mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 8114/79, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 10 755 m2 právo vedenia, výstavby a údržby inžinierskych sietí 
(prípojky vody, plynu a splaškovej kanalizácie); pričom predpokladaný rozsah vecného 
bremena je 65 m2. Zároveň spoločnosť požiadala o prehodnotenie výšky odplaty za 
zriadenie vecného bremena – aby východisková cena pre výpočet odplaty za zriadenie 
vecného bremena nepresiahla 20,00 €/m2. 
MsZ uzn. č. 351/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena za 
odplatu, 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 z ceny 20,00 €/m2, ktorým sieť prechádza, minimálne však odplata vo výške 300,00 €;  
a za podmienok definovaných v uznesení. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Spoločnosť DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377, požiadala 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemku  vo  
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 787/6, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 87 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – FTTH telekomunikačnej 
prípojky (zemné vedenia na Úzkej ulici a Riečnej ulici); pričom predpokladaný rozsah 
vecného bremena je 1 m2. 
MsZ uzn. č. 352/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena za 
odplatu  podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza a za podmienok 
definovaných v uznesení.  
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 
František Uhliara,  trvalý  pobyt  Prievidza,  Ul.  M.  R.  Štefánika, požiadal o  prehodnotenie 
trasovania uloženia  elektrickej prípojky do záhradkárskej osady „SAD MIERU“, a to 
z dôvodu, že pôvodné trasovanie nie je možné dodržať, nakoľko vlastníci pozemku parc. č. 
371/48 zmenili svoj názor a nesúhlasia s vedením elektrickej prípojky po svojom pozemku. 
Dĺžka trasy vedenia elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, 
parcela registra C KN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2 sa predĺži o 20 m. 
(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č. 235/16 zo dňa 30.05.2016). 
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MsZ uzn. č. 353/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu trasovania uloženia 
elektrickej prípojky do záhradkárskej osady „SAD MIERU“ na pozemku vo vlastníctve mesta 
v k. ú. Prievidza, parcela registra  C KN č. 387/1, ostatné plochy  s výmerou  14 909 m2   
podľa  doloženej  situácie,  ktorú  vypracoval  Laluha Alfréd, dátum vyhotovenia: 02/2016, 
stupeň: p, časť: elektro, č. v. E.1, a to za podmienok definovaných v uznesení.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 

 
Spoločnosť DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377, požiadala 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemku  vo  
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra E KN č. 3978/1,  orná pôda s výmerou 
5098 m2  právo uloženia inžinierskych sietí – FTTH telekomunikačnej prípojky  (zemné 
vedenia na Nábrežnej ulici za OC Korzo); pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 
8 m2.  MsZ uzn. č. 354/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zriadenie vecného 
bremena za odplatu  podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza a za 
podmienok zadefinovaných v uznesení.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Mgr. Maroš Štorcel a manž., trvalý pobyt Prievidza, Nad Terasami 499/6, požiadaôo 
o doplnenie uznesenia MsZ č. 12/12 zo dňa 31.01.2012, ktorým bolo schválené zriadenia 
vecného bremena, a to v zmysle Geometrického plánu č. 65/2016 pre potreby uzatvorenia 
zmluvy o zriadení vecného bremena a potreby vkladového konania na katastrálnom odbore 
Okresného úradu v Prievidzi. Ing. Petra Briatková uviedla, že po zameraní geometrickým 
plánom  bolo zistené, že VB zasahuje aj do vedľajšej parcely.  
MsZ uzn. č. 355/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 12/12 
zo dňa 31.01.2012 takto: v časti I. a II.  sa za text ...„parcela č. 7056/6“ dopĺňa text „parcela                                         
č. 7056/115“ a na koniec uznesenia sa dopĺňa text:  „s podmienkou, že žiadateľ vydá súhlas 
ako budúci oprávnený z vecného bremena na vybudovanie cestnej komunikácie“. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ing. Richard Takáč, trvalý pobyt Prievidza, Bôrová ul. 436/16, o zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. 
Prievidza, parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 8386 m2 a parcela registra 
C KN č. 5298/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6681 m2  právo uloženia 
inžinierskych sietí ku novostavbe rodinného domu – prípojky vody, kanalizácie a elektriky 
a právo trvalého prístupu za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí; 
pričom  predpokladaný rozsah vecného bremena je 45 m2. 
Ing. Petra Briatková uviedla, že na základe požiadavky komisie FMRRaPA bola spol. SSE – 
Distribúcia, a. s.,  vyzvaná, aby doložila súhlas vlastníka pozemku k umiestneniu rozvodnej 
skrine. Spoločnosť sa vyjadrila tak, že umiestnenie rozvodnej skrine bolo vykonané v zmysle 
platnej legislatívy, v súlade so stavebným povolením. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
oponoval, že stavebné povolenie nemôže nahrádzať súhlas vlastníka. Ing. Petra Briatková 
dodala, že v čase umiestnenia zariadenia bol vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti iný 
majiteľ než súčasný žiadateľ, je možné, že v tej dobe získal súhlas. Ďalej dodala, že 
rozvodná skriňa je umiestnená približne 1 m od oplotenia.  
Katarína Vráblová uviedla, že VVO č. 4 vykonal obhliadku a konštatovala, že umiestnenie 
rozvodnej skrine je také, že nebude brániť výstavbe plánovaného chodníka.  
MsZ uzn. č. 356/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena za 
odplatu  podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza a s podmienkami 
definovanými v uznesení. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
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Spoločnosť DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377, požiadala                
o  prehodnotenie výšky odplaty (uloženie IS – optického kábla na Gazdovskej ulici), a to 
podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom, pričom vyhotoviteľ znaleckého posudku bude 
určený mestom Prievidza; a to z dôvodu vysokých zriaďovacích nákladov na vyhotovenie 
líniovej stavby a nerentabilnosť daného projektu. Takto stanovená odplata za zriadenie 
vecného bremena je vo výške 5125 €. 
MsZ uzn. č. 357/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 231/16 
zo dňa 30. 5. 2016 tak, že odplata bude stanovená  podľa ceny stanovej znaleckým 
posudkom (na ocenenie hodnoty pozemku za m2, v ktorom má byť vedené navrhované 
trasovanie, t. j. nie obmedzenie užívania), ktorý dá na vlastné náklady vypracovať spoločnosť 
DSI DATA s. r. o., pričom zhotoviteľ znaleckého posudku bude určený mestom Prievidza; 
odplata sa určí ako násobok  rozlohy pozemku v m2  vecným bremenom zaťaženej a  ceny  
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaženého pozemku. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Rokovanie viedla JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta.  
 
Ing. Petra Briatková podala informáciu, že spoločnosť Stredoslovenská energetika – 
Distribúcia, a. s., so sídlom  v Žiline, Pri Rajčianske 2927/8, upustila od realizácie, resp. rieši 
stavby striktne v jestvujúcich trasách: 8583 – Prievidza – Riečna: zahustenie TS pre IBV 
Facehome, II. etapa, 7875 – Prievidza – V. Lehôtka – rozšírenie NNS pre chaty, Bagin, 8898 
– Prievidza – časť Veľká Lehôtka, rek. NNS ul. Hlboká a chaty Mraznica. 
MsZ uznesením č. 358/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušila uznesenia MsZ   
- č. 374/15 zo dňa 25.08.2015, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena práva 
uloženia inžinierskych sietí v rámci stavby „Prievidza – Riečna: zahustenie TS pre IBV 
Facehome, II. etapa“, 
- č.11/15 zo dňa 27.01.2015 v znení uznesení MsZ č. 276/15 a č. 278/15 zo dňa 30.06.2015, 
ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí  - 
rozšírenie NN káblového vedenia a tiež strpieť vstup na pozemky vo vlastníctve mesta 
v ktoromkoľvek čase, na účel prevádzkovania a vykonávania údržby, opráv a rekonštrukcie 
inžinierskych sietí (Prievidza – V. Lehôtka – rozšírenie NNS pre chaty, Bagin), 
- č. 151/16 zo dňa 26.04.2016, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena práva 
uloženia inžinierskych sietí pre stavbu „8898 – Prievidza – časť Veľká Lehôtka, rek. NNS ul. 
Hlboká a chaty Mraznica, SO 01 – NN rozvody – ul. Hlboká“. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Ďalšie žiadosti v rámci tohto bodu predkladala Ľubica Burešová, ref. právnej kancelárie.  
 
Peter Mokrý, trvalý pobyt Prievidza, Poľná ulica 22, požiadal o  nájom  nehnuteľností v k. ú. 
Prievidza, pozemku  parcela registra C KN 6284/1, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 
51 m2  a pozemku parcela registra C KN 6284/2, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 91 
m2, s využitím na záhradkárske  účely. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  
25.07.2016. 
MsZ uzn. č. 359/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta Prievidza, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok 
nájomného vo výške 0,10 €/m²/rok,  na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
Zlatica Kotlárová, trvalý pobyt Prievidza, Nábrežie A. Kmeťa 127/2, požiadala              
o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 2059/1, 
ostatné plochy v rozsahu výmery 5 m2, na účel umiestnenia stánku  s využitím na predaj 
novín, časopisov, tabakových výrobkov na Ulici  M. Mišíka (oproti predajni CBA) s termínom 
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od 01.09.2016 (prechod nájmu po pani Hrabovskej). Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli 
mesta dňa 01.07.2016. 
MsZ uzn. č. 360/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza spôsobom ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa za podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m²/deň, na dobu neurčitú 
s jednomesačnou výpovednou lehotou.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Spoločnosť TRIKOSTRAV, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Ľ. Ondrejova 38,             
o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3256/8, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2,  na účel umiestnenia vonkajšieho 
sedenia – terasy pred prevádzkou  jedálne  na Ulici Matice slovenskej  (vedľa Gymnázia 
V.B.Nedožerského Prievidza) počas obeda denne v čase od 11.00 h do 14.00 h. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 01.07.2016. 
MsZ uzn. č. 361/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta Prievidza spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa 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 jednomesačnou výpovednou lehotou, 
s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy.   
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Silvia Baginová, trvalý pobyt Prievidza, Viničná ulica  680/19, požiadala o  nájom  
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 66/1, zastavané 
plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 13,5 m2  na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – 
terasy pred kaviarňou nachádzajúcou sa v prízemí bytového domu č.s. 133 na Ulici 
M.R.Štefánika (oproti hotelu Magura). 
MsZ uzn. č. 362/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, spôsob ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, 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 jednomesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí 
vonkajšieho sedenia – terasy.   
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Martin Peťovský, trvalý pobyt Prievidza, Ulica A. Rudnaya 217/34, požiadal                 
o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN č. 387/1, 
ostatné plochy   v rozsahu výmery 2 x 55 m2 (záhrada č. 3 a č. 4),  na záhradkárske účely. 
Doterajší užívatelia boli starí rodičia žiadateľa, ktorí sa však o pozemok nestarali, išlo 
o neprispôsobivú rodinu.  O tento pozemok si požiadal aj Štefana Šnirca, trvalý pobyt 
Prievidza, Ulica A. Rudnaya  34/9, Prievidza. Komisie podporili žiadosť p. Štefana Šnirca 
s tým, že zároveň odporučili tomuto žiadateľovi prenajať aj zostávajúcu záhradu pod. č. 1. 
MsZ uzn. č. 363/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo nájom majetku mesta, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 387/1, ostatné 
plochy  v rozsahu výmery 110 m2,  pre Martina Peťovského, trvalý pobyt Prievidza, Ulica A. 
Rudnaya 217/34,  na záhradkárske účely.   
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 20 proti 
 
K žiadosti  Štefana Šnirca, trvalý pobyt Prievidza, Ulica A. Rudnaya  34/9, Prievidza,                  
o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 387/1, 
ostatné plochy,   v rozsahu výmery 2 x 55 m2 (záhrada č. 3 a č. 4),  na záhradkárske účely, 
prijalo MsZ uzn. č. 364/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. MsZ schválilo zámer prenájmu, 



9 

 

spôsob ako dôvod hodný osobitného zreteľa a  za podmienok - nájomného vo výške 0,10 
€/m2/rok na dobu neurčitú s 1-ročnou výpovednou lehotou. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku.  
 

K bodu 10) 
„Diskusia pre obyvateľov“ 

 Ako prvý vystúpil obyvateľ, ktorý sa pýtal na vybudovanie chodníka na Nedožerskej 
ceste.  Primátorka mesta mu odpovedala, že mesto plánuje realizáciu začiatkom budúceho 
roku.  
 
 Ďalej o slovo požiadal Ľubomír Čermák, predseda petičného výboru za odvolanie 
viceprimátora Ľuboša Maxinu.  
Ako uviedol, prišiel apelovať na poslancov MsZ, aby sa zaoberali týmto problémom, touto 
petíciou bez emócií, bez vášní. Hovoril o situácii v spol. PTH, a. s., kde podľa jeho vyjadrenia 
na vlastnej koži pocítil invektívy zo strany Ľuboša Maxinu. Prítomným poslanom rozdal kópiu 
jeho sťažnosti zo dňa 13. 12. 2013. 
Ľuboš Maxina uviedol, že Generálna prokuratúra SR dňa 28.7.2016 rozhodla o tom, že 
preskúma zákonnosť vydania protokolu Inšpektorátu práce.  K osobe p. Čermáka uviedol, že 
po príchode do spol. PTH, a. s., mal výhrady k jeho práci, nakoľko obstaral pre nového 
kolegu počítač drahšie, ako sa dal zakúpiť na internete. Taktiež potvrdil, že v minulosti sa 
zaoberal myšlienkou, že služby v oblasti informatiky by boli  riešené z úrovne mesta, o tomto 
návrhu  komunikoval aj s vedúcim ekonomického odboru MsÚ a vedúcim ref. informatiky 
MsÚ.  Zároveň uviedol, že mal výhrady aj k bezpečnostnému projektu spoločnosti. Ľubomír 
Čermák reagoval, že informácie ohľadom ceny počítača, o ktorej hovoril p. Maxina, doteraz 
nemal. Vo vzájomnej diskusii otvorili aj tému znalectva v oblasti informatiky.  
Ing. Richard Takáč sa pýtal primátorky mesta, či v súvislosti s touto problematikou reagovala 
na list od prezidenta SR.  Primátorka mu dala kladnú odpoveď. Ing. Richard Takáč požiadal, 
aby kópia tejto odpovede bola zaslaná jemu a poslancovi JUDr. Martinovi Lukačovičovi. 
Ďalej sa pýtal na zverejnenie Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov na internetovej stránke mesta.  Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že koncom minulého 
týždňa bola zaslaná poslancom informácia k postupu pri udelení súhlasu. Poslanci môžu 
podpísaný formulár doručiť  do kancelárie prednostu do 9. septembra 2016 a následne 
zasadne príslušná komisia. Ďalej dodal, že primátorka mesta zverejnila majetkové priznanie. 
Poslanci diskutovali na predmetnú tému.  František Krško poznamenal, že  kolektívna 
zmluva v zamestnaní, v ktorom pracuje, mu neumožňuje zverejnenie jeho majetkového 
priznania.  
 

V rámci tohto bodu požiadala o slovo Ing. Jana Michaličková. Jej vystúpenie sa týkalo 
odpovede, ktorú dostala na sťažnosť podanú na primátorku mesta. Konštatovala, že podala 
opakovanú sťažnosť, na ktorú zatiaľ odpoveď nedostala, avšak doručenie odpovede je stále 
v zákonnej lehote.  Obrátila sa na predsedníčku komisie MsZ na prešetrenie sťažností proti 
činnosti poslanca MsZ, primátorky mesta a hlavného kontrolóra mesta  – poslankyňu Helenu 
Dadíkovú, pričom jej  položila niekoľko otázok v súvislosti s doručenou odpoveďou na 
sťažnosť. Helena Dadíková smerom k Ing. Jane Michaličkovej uviedla, že na otázky nebude 
dnes odpovedať, odpoveď dostane písomne. Ing.  Jana Michaličková sa pýtala, na základe 
akých skutočností bolo v odpovedi uvedené, že dala podnet Najvyššiemu kontrolnému úradu 
na kontrolu SMMP, s. r. o. Ďalej konštatovala, že v odpovedi sa uvádza, že primátorka mesta 
dala podnet  hlavnej kontrolórke mesta na vykonanie opakovanej kontroly. Pýtala sa, prečo 
dala  podnet na vykonanie tejto kontroly, keď nebola nositeľom týchto nedostatkov. 
Poukázala na ďalšie informácie, ktoré boli súčasťou odpovede (porušenie stavebného 
zákona, na základe akej písomnosti alebo dokladu, bol nájomca deložovaný a hovorila o 
prekročení právomoci komisie a pod. ) 
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Mgr. Rudolf Fiamčík, poslanec MsZ, zároveň člen príslušnej komisie, uviedol, že na komisii 
dával návrh, aby na zasadnutie bola prizvaná aj Ing. Jana Michaličková a to z dôvodu, aby si 
veci vzájomne povedali, vysvetlili a nezaťažovali tým MsZ.  
 
 

K bodu 9) 
 Žiadosti v rámci tohto bodu predkladala Ľubica Burešová, ref. právnej kancelárie.  
 
Spol. JIMBO Invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ciglianska 18, požiadala o  nájom  
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časť pozemkov z parcely registra C KN č. 5046/8, zastavané 
plochy a nádvoria a z parcely registra C KN č. 5046/9, zastavané plochy a nádvoria,  na účel 
vybudovania 8 parkovacích miest – spevnené plochy pre 7 bytových jednotiek  na Ulici J. M. 
Hurbana, ktoré po realizácii  spoločnosť odovzdá  do majetku mesta Prievidza. Zámer bol 
zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 01.07.2016. 
MsZ uzn. č. 365/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta Prievidza, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa za podmienok  -  
nájomného vo výške 1,00 €  za obdobie  realizácie výstavby parkoviska s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou, s podmienkou  rekonštrukcie chodníka na šírku 2 m a v celej dĺžke 16 
m a s podmienkou doloženia  súhlasu bytového spoločenstva priľahlého bytového domu.   
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Ľubomír Mečiar a manželka, trvalý pobyt Prievidza, Ulica J. Záborského 516/18, požiadali 
o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 2870/1 
v rozsahu výmery 140 m2, na účel  skladovania pokosenej trávy a lístia z mestských stromov 
a uloženia kompostéru. MsZ uzn. č. 366/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza,  spôsob 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok - nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok na 
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., so sídlom Zvolen, Námestie SNP 2497, 
požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C 
KN  č.2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 7,6 m²,  na účel modernizácie 
hlavného vstupu do obchodného domu PRIOR od Námestia slobody, súčasťou ktorého bude 
aj osadenie  nového turniketu. 
MsZ uzn. č. 367/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj predmetného majetku 
mesta.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov proti, 1 sa zdržal  
 
Edmund Majdan, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 14/1, ponúkol mestu na predaj 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parc. registra E KN  č. 450, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 3 m² v jeho vlastníctve (pri potravinách CBA – OD Vtáčnik). 
Predaj tohto pozemku žiada za cenu, ktorá je určená pre túto lokalitu, t. zn. centrum mesta. 
MsZ uzn. č. 368/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo kúpu nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, pozemku parcela registra E KN  č. 450, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 3 m², z vlastníctva Edmunda Majdana, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 
14/1,  do vlastníctva mesta. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov proti, 4 sa zdržali 
 
 
 



11 

 

Norbert Pekára a Jana Pekárová, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Na záhumní  č. 40, 
požiadali o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov z parcely registra E KN  č. 
9-1420/2, zastavané plochy a nádvoria  a z parcely registra E KN  č. 91-1429/1, ostatné 
plochy, spolu v rozsahu výmery  46 m², na účel využitia ako predzáhradka, vstupu do 
rodinného domu a dvora a majetkovoprávneho usporiadania pozemku, na ktorom stojí časť 
stavby garáže vo vlastníctve žiadateľov. 
MsZ uzn. č. 369/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta predať prebytočný 
majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, za cenu 20,00 €/m2,  na účel využitia ako 
predzáhradka, vstupu do rodinného domu a dvora a majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku, na ktorom stojí časť stavby garáže vo vlastníctve žiadateľov;  spôsob predaja  ako 
dôvod  hodný  osobitného zreteľa.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Otto Pekár, trvalý pobyt Prievidza, Na záhumní  č. 38, požiadal o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN  č. 91-1429/1, ostatné plochy, v rozsahu 
výmery  7,5 m², na účel využitia ako vstup k nehnuteľnostiam v  jeho vlastníctve. 
MsZ uzn. č. 370/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer  mesta predať prebytočný 
majetok mesta, za cenu 20,00 €/m2,  spôsob predaja pozemkov ako dôvod  hodný  
osobitného zreteľa.   
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 

 
Ľubica Burešová predložila informáciu o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza –  nehnuteľností 
pozemky a budova súpisné č.10475  na Hviezdoslavovej ul. č. 3. Nebol doručený žiaden 
súťažný návrh.  MsR uznesením č. 410/16 zo dňa 15. 8. 2016 vyhodnotila obchodnú verejnú 
súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.07.2016 na základe uzn. MsZ č. 335/16 zo dňa 
27.06.2016 ako neúspešnú. 
K informácii prijalo MsZ uzn. č. 371/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 

MsZ uznesením č. 372/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta previesť 
prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľností pozemkov parcela reg. C KN 
č.2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m², parcela reg. C KN č. 2214/25, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², parcela reg. C KN č. 2214/26, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/27, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 22 m² a stavby súpisné č.10475 nachádzajúcej sa na pozemku parcela reg. C KN 
č.2214/17, vedenej na LV č. 1 ako budova, formou opakovanej obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami definovanými v uznesení.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za  
 
Ľubica Burešová podala informáciu o opätovnej 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. Nebol 
doručený žiadny súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti podľa písm. a). 
MsR uznesením č. 412/16 zo dňa 15. 8. 2016 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž 
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.07.2016 na základe uzn. MsZ č. 270/16 zo dňa 
30.05.2016 ako neúspešnú. 
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K informácii prijalo MsZ uzn. č. 373/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 374/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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 novej obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami: účel využitia - v súlade s územným plánom mesta Prievidza, kúpna cena -  
minimálne vo výške 96 500 € (50 % ZP č. 008/2016), termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza, so sídlom v Prievidzi, Ul. A. Hlinku č. I. 437, 
požiadalo o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra    C   KN   
č.   116/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 325 m² ( 9,40 x 34,57 m ), na účel vybudovania 
spevnenej plochy pre zásobovanie predajne. 
Mgr. Rudolf Fiamčík sa pýtal  na dôvody nesúhlasných stanovísk komisií MsZ a výboru. 
Helena Dadíková uviedla, že spoločnosť má možnosti parkovania na existujúcich plochách. 
Ing. Ľuboš Jelačič dodal, že spoločnosť bola v minulosti vyzvaná, aby si odstavnú plochu  pri 
objekte upravila.  Mgr. Rudolf Fiamčík požiadal, aby  spolu s odpoveďou bolo spoločnosti 
zaslané aj upozornenie na nutnosť úpravy spevnenej plochy a to predovšetkým z dôvodu 
prašnosti.  
MsZ uznesením č. 375/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj majetku mesta, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN  č. 116/1, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 325 m²,  podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre 
spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza, so sídlom v Prievidzi, Ul. A. Hlinku č. I. 437, na 
účel vybudovania spevnenej plochy pre zásobovanie predajne.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov proti, 1 sa zdržal 

 
K žiadosti Albíny Lörincovej, trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 3/8, Prievidza, 
o majetkovoprávne usporiadanie pozemku, nachádzajúceho sa vo väčšej časti v zeleni 
a menšej časti pod bytovým domom a pod cestou na Ulici J. Murgaša v k. ú. Prievidza 
(v spoluvlastníckom podiele ¾), časť parcely registra E KN č. 2581, orná pôda v 
rozsahu výmery 780 m2, zapísaná na LV  č. 7454, formou kúpy, a to za 30,00 €/ m2 prijalo 
MsZ uzn. č. 376/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Žiadateľka v žiadosti uviedla, že v prípade 
nesúhlasu si parcelu vymeria a oplotí. Primátorka mesta dodala, že nakoľko sa jedná 
o spoluvlastnícky podiel, žiadateľka si predmetnú parcelu nemôže oplotiť.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov proti, 1 sa zdržal 
 
Albína Lörincová, trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 3/8, Prievidza, požiadala,  aby mesto  do 
doby podpísania kúpnej zmluvy na prevod pozemku nachádzajúceho sa vo väčšej časti 
v zeleni a menšej časti pod bytovým domom a pod cestou na Ulici J. Murgaša v k. ú. 
Prievidza,  časť parcely registra E KN č. 2581, orná pôda v rozsahu výmery 780 m2, 
zapísaná na LV  č. 7454, (v spoluvlastníckom podiele žiadateľky ¾,)  uzatvorilo nájomnú 
zmluvu na pozemok vo vlastníctve žiadateľky a to za cenu 0,30 €/m2/rok a s 
podmienkou vyplatenia trojročného spätného nájomného pozemku. 
MsZ uznesením č. 376/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo   nájom pozemku 
a spätný nájom pozemku do doby troch rokov, nachádzajúceho sa vo väčšej časti v zeleni 
a menšej časti pod bytovým domom a pod cestou na Ulici J. Murgaša v k. ú. Prievidza, časť 
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parcely registra E KN č. 2581, orná pôda v rozsahu výmery 780 m2, podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom, vo vlastníctve Albíny Lörincovej, trvalý pobyt Gorazdovo 
nábrežie 3/8, Prievidza ( spoluvlastnícky podiel žiadateľky ¾ z celkovej výmery pozemku). 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov proti, 1 sa zdržal 
 
Spoločnosť LK Consulting, s. r. o., Papraďová 1/A, 821 01 Bratislava, požiadala o kúpu resp. 
nájom  nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časť pozemkov z parcely registra C KN 791/10, 
ostatné plochy a z parcely registra C KN č. 788/7, ostatné plochy,  na účel dobudovania 
parkovacích miest k projektu fitness centra. Spoločnosť žiada 2/3-iny výmery podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, 1/3-inu si žiada Ing. Cesnek a manželka. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 29.07.2016.  
MsZ uzn. č. 378/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku 
mesta Prievidza, nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza,  pre LK Consulting, s. r. o., 
Papraďová 1/A, 821 01 Bratislava,  na účel dobudovania parkovacích miest k projektu fitness 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 49,30 €/m2 (kúpna cena spolu  vo výške 
27854,50 €). 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Ing. Igor Cesnek a manželka, trvalý pobyt Prievidza, Bazová ul. 707/19,  požiadali o kúpu, 
resp. nájom  nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časť pozemkov z parcely registra C KN 791/10, 
ostatné plochy a z parcely registra C KN č. 788/7, ostatné plochy,  na účel dobudovania 
parkovacích miest. Ing. Cesnek a manž. žiadajú 1/3-inu výmery podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom, 2/3-iny si žiada spoločnosť LK Consulting, s. r. o., Papraďová 1/A, 
821 01 Bratislava. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 29.07.2016.  
MsZ uznesením č. 379/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza  pre Ing. Igora Cesneka 
a manželku, trvalý pobyt Prievidza, Bazová ul. 707/19, na účel dobudovania parkovacích 
miest, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za cenu 49,30 €/m2   (kúpna cena vo 
výške 16811,30 €). 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 

 
Ladislav Mečiar, trvalý pobyt Tužina č. 384, požiadal o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
časti pozemku z parcely registra C KN  č. 4861/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 160 
m²,  na účel prístupu k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve. Žiadateľ poukazuje na ústretovosť 
z jeho strany pri zámene pozemkov s mestom. 
MsZ uznesením č. 380/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj majetku mesta, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN  č. 4861/1, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 160 m², pre Ladislava Mečiara, trvalý pobyt Tužina č. 384, na 
účel prístupu k nehnuteľnostiam. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 19 proti, 1 sa zdržal 
 
Cyril Novák, trvalý pobyt Prievidza, Lúčna ulica 152/47, vlastník garáže na Ulici za depom 
v Prievidzi, požiadal o kúpu pozemku pod stavbou garáže súpisné č. III. 987 v jeho 
vlastníctve. 
MsZ uznesením č. 381/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta – nehnuteľnosti pozemku v k.ú. Prievidza parcela reg. C KN č. 3796/36, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. III. 
987 vo vlastníctve žiadateľa, pre Cyrila Nováka, trvalý pobyt Prievidza, Lúčna ulica 152/47, 
za cenu 41, 30 €/m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou 
garáže, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 



14 

 

neskorších predpisov ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa 
nadobúdateľa vrátane priľahlých pozemkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť so stavbou.   
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Ján Krško a manželka, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Lesná č. 31, požiadali 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. 
MsZ uznesením č. 382/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
predať prebytočný majetok mesta, za cenu 10,00 €/m2, pre Jána Kršku a manželku, 
spoločne trvalý pobyt Prievidza, Lesná č. 31, na záhradkárske účely, spôsobom predaja ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Ľubica Burešová predložila návrh Kongregácie dcér božskej lásky na Slovensku na zriadenie 
vecného bremena v prospech mesta Prievidza na pozemkoch v k. ú. Prievidza, parc. reg. C 
KN parc. č.  2233/1 a 2233/2, ktoré sú vo vlastníctve Kongregácie dcér božej lásky na 
Slovensku a tvoria prístup pre peších z Námestia slobody  k tržnici na Hviezdoslavovej ulici. 
MsZ uznesením č. 383/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo podľa bodu 6.11 Internej 
smernice mesta Prievidza IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, 
schváliť bezodplatné zriadenie vecného bremena – práva vstupu a prechodu v prospech 
mesta Prievidza (oprávnený z vecného bremena)  na pozemkoch v k. ú. Prievidza, parc. reg. 
C KN parc. č.  2233/1, zastavané plochy a nádvoria  a parc.  č. 2233/2, zastavané plochy 
a nádvoria, ktoré sú vo vlastníctve Kongregácie dcér božej lásky na Slovensku (povinný 
z vecného bremena) na účel zabezpečenia vstupu obyvateľov na tržnicu na Hviezdoslavovej 
ulici v Prievidzi po dobu trvania Nájomnej zmluvy č. 24/16.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
K návrhu mesta Prievidza  prenechať  do nájmu  nehnuteľný majetok  mesta v k.ú. Prievidza,   
pozemok parcela reg. C KN č.  3978/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4948 m2, 
pozemok parcela reg. C KN č.  3978/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14217 m2, 
pozemok parcela reg. C KN č.  3978/6, ostatné plochy s výmerou 406 m2 a stavby - Športová 
hala, súpisné číslo 462, nachádzajúce sa na Ulici olympionikov v Prievidzi, vedené na LV č. 
1,  a hnuteľný majetok zaradený v evidencii majetku pre športovú halu, prijalo MsZ 
uznesenie č. 384/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Zámer bol  zverejnení na úradnej tabuli 
mesta dňa 04.08.2016. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 11) 
„Rôzne“ 

11.1) Informáciu o zmene kofinancovania projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu v Prievidzi“ a  informáciu o pripravovanom projekte osvetlenia priechodov pre 
chodcov predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci ref. pre projekty a investície. 
 
Mgr. Ivan  Benca informoval o zmene kofinancovania projektu s názvom „Zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi“. Predmetom projektu je vybudovanie nového 
zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, pričom 
stavebná časť nie je predmetom projektu a bude riešená mimo projektu. Stavebná časť nie je 
riešená v projekte, z časového hľadiska (do termínu podania projektu) nebolo možné vybaviť 
predmetné povolenie a žiadosť o NFP bola podaná len na technológiu a zariadenie 
kompostárne.        
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MsZ uznesením č. 385/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu kofinancovania 
projektu s názvom: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi a 
kofinancovanie stavebnej časti projektu vo výške 179 626,52 €. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Mgr. Ivan Benca informoval o projekte s názvom „Vybudovanie osvetlenia priechodov  pre 
chodcov v Prievidzi“.  Zámerom projektu je skvalitnenie cestnej premávky. Projekt osvetlenia 
priechodov pre chodcov sleduje zvýšenie bezpečnosti chodcov a predstavuje európsky 
štandard osvetlenia frekventovaných komunikácií, kde hlavne pri zhoršených 
poveternostných podmienkach a v prechodových ročných obdobiach dochádza k častým 
dopravným kolíziám medzi chodcom a autom.  Cieľom projektu osvetlenia priechodov pre 
chodcov je zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich tak, že budú priamo osvetlení doplnkovým 
osvetlením, chodec tak bude jasne viditeľný už z veľkej diaľky a vodiči motorových vozidiel 
budú vopred upozorňovaní na pohyb po komunikácii. Termín podania žiadosti  je do 
22.9.2016. Mgr. Ivan Benca dodal, že v súčasnosti sa pripravujú poklady k projektu a je 
možné, že rozpočet sa ešte upraví.  
MsZ uznesením č. 386/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov Prievidzi“ a výšku  maximálneho 
celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa  max: 1 200 € (5 %) z celkových 
predpokladaných výdavkov projektu, ktoré sú vo výške max: 24 000 € (vrátane DPH).   
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
11.2)  Ing. Jozef Polerecký, predseda komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP, predložil návrh 
na zníženie počtu komisie a to z 11 členov na 10 členov a to z dôvodu zániku mandátu 
poslanca MsZ  - Ing. Romana Gondu.  Z dôvodu dlhodobej neúčasti členov komisie Ing. 
Zuzany Lukáčovej a Ing. Petra Hupku odporučila MsR odvolanie týchto členov.  Ing. Jozef 
Polerecký zároveň informoval o návrhu na zvolenie dvoch nových členov a to poslankyne Bc. 
Viery Ďurčekovej a neposlanca  - zamestnanca TSMPD, s. r. o., Ing. Romana Bartoša.  
K návrhu prijalo MsZ uznesenie č. 387/16, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodu 12) 
„Interpelácie poslancov“ 

 Július Urík sa pýtal na vybudovanie prístrešku pre MHD na Ul. M. Mišíka v Prievidzi. 
Ing. Štefan Bača uviedol, že dodávateľ prístrešku bol vyobstaraný.  Július  Urík sa ďalej pýtal 
na lávku pre peších pri Sabii (po dažďoch stojí na lávke voda). Ing. Štefan Bača uviedol, že 
stále plynie záruka na predmetné dielo, vec rieši oddelenie výstavby a ŽP. 
 Mgr. Rudolf Fiamčík  hovoril o padnutom múre popri ceste na Podhorskej ulici.  
Konštatoval, že samotná cesta je v správe TSK, avšak predmetný múr bol postavený v akcii 
„z“ z prostriedkov mesta.  Ďalej uviedol, že padnutá časť múru bola odstránená 
z komunikácie a požiadal, aby kompetentný zamestnanec mesta situáciu preveril a riešil.  
 Katarína Vráblová upozornila na stojacu vodu po prívalových dažďoch na Gazdovskej 
ul. v Prievidzi.  Situáciu preverí odd. výstavby a životného prostredia.  

 
 

K bodu 13) 
„Záver“ 

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

konaného dňa 22. 8. 2016 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
               Ing. Jozef Polerecký         Bc. Viera Ďurčeková 

overovateľ I.                             overovateľ II. 

 
 
 
 

 
 
 

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

  prednosta MsÚ        primátorka mesta 
 

 
 
 

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

 
 


