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Zoznam uznesení  
Mestského zastupite�stva v Prievidzi 

zo d�a 31. 10. 2016 
od 444  do 492 

444. Zloženie návrhovej komisie 
445. Program  MsZ 
446. Rozhodnutie o prebyto�nosti majetku a od�atie nehnute�ného majetku zo správy 

Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza 
447. Zosúladenie zria�ovacích listín základných škôl a ZUŠ mesta Prievidza so sie�ou škôl 

a školských zariadení SR a VZN mesta Prievidza �. 100/2009 
448. Doplnok �. 7  k Štatútu mesta Prievidza 
449. Doplnok �. 5 k Internej smernici �. 58 – Zásady odme�ovania poslancov MsZ 

v Prievidzi a �alších fyzických osôb  
450. Žiados� spol. DF-Agroproduktion, s. r.o., o zriadenie vecného bremena 
451. Žiados� Márie Jurišovej a Kornela Juriša o zriadenie vecného bremena – právo 

uloženia IS – vodovodnej prípojky 
452. Žiados� Márie Jurišovej a Kornela Juriša o zriadenie vecného bremena – právo 

prechodu a prejazdu motorovými vozidlami 
453. Žiados� Richarda Piš�áneka o zriadenie vecného bremena 
454. Informácia o stanoviskách spol. SSE-Distribúcia, a. s., Žilina (poverenie na rokovanie 

so štatutárnym zástupcom spolo�nosti) 
455. Zmena uzn. MsZ �. 506/15 v znení uzn. MsZ �. 379/16 
456. Žiados� Jozefa Polkorába o nájom �asti pozemku 
457. Žiados� Tibora Králika o nájom pozemkov 
458. Informácia o vyhodnotení OVS – nebytový priestor 00.1 v podchode na Ul. Matice 

slovenskej 
459. Vyhlásenie novej OVS – nebytový priestor 00.1 v podchode na Ul. Matice slovenskej 
460. Informácia o vyhodnotení OVS – nebytový priestor 00.2 v podchode na Ul. Matice 

slovenskej 
461. Informácia o vyhodnotení OVS – pozemky v lokalite Ukrniská 
462. Žiados� Marty Gaiplovej o nájom �asti pozemku 
463. Žiados� spol. DOGAS Group, s. r. o., o nájom �asti pozemku 
464. Žiados� spol. EDONE, s. r. o., o nájom �asti pozemku 
465. Žiados� spol. METROPOLITNEJ, s. r. o., o nájom �asti pozemku 
466. Žiados� Ladislava Madaja o kúpu pozemku 
467. Žiados� Pavla Milatu o kúpu pozemku 
468. Žiados� Mariána Mendela a manž. o kúpu �asti pozemkov 
469. Žiados� Jakuba Mella o zníženie kúpnej ceny – zmena uzn. MsZ �. 521/15 
470. Žiados� Margity Cagá�ovej o kúpu pozemku 
471. Informácia o vyhodnotení OVS – nehnute�nosti na  Ciglianskej ceste 
472. Návrh na vyhlásenie �alšej OVS – nehnute�nosti na Ciglianskej ceste 
473. Informácia o opakovanej OVS – budova a pozemky na Hviezdoslavovej ulici 
474. Vyhlásenie opätovnej OVS – budova a pozemky na Hviezdoslavovej ulici 
475. Žiados� spotr. družstva COOP Jednota Prievidza o kúpu �asti pozemku 
476. Žiados� OZ Aeroklub Letisko Prievidza o kúpu pozemku 
477. Vyhlásenie OVS – pozemok pri letisku 
478. Žiados� Magdalény Me�iarovej o kúpu pozemku 
479. Prevod pozemkov pod stavbami garáží vlastníkom garáží – Milanovi Nedeliakovi 

a Zuzane Barto�ovej 
480. Žiados� spol. CNC Trend, s. r. o., o kúpu pozemkov 
481. Žiados� spol. VIP invest, s. r. o., o kúpu �asti pozemku 
482. Žiados� spol. VIP invest, s. r .o., o pred�ženie nájomnej zmluvy  
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483. Žiados� Kláry Lú�anovej a manž. o kúpu �asti pozemku 
484. Žiados� JUDr. Jána Lacku  o vydanie bezdôvodného obohatenia alebo zámenu 

pozemku alebo nájom pozemku 
485. Žiados� JUDr. Eleonóry Kohajdovej o prehodnotenie nájmu pozemku 
486. Dohoda o urovnaní medzi mestom Prievidza a spol. LK  Consulting, s.r.o. 
487. Žiados� Mgr. Františka Kuffera o majetkoprávne usporiadanie pozemkov 
488. Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi mestom Prievidza a SLSP, a. s. – nehnute�nosti na 

Námestí slobody v Prievidzi, zmena uzn. MsZ �. 334/16 – zámer prenájmu 
nebytových priestorov pre SLSP, a. s. 

489. Zmena uzn. MsZ �. 505/14 – delegovanie nového zástupcu do Rád škôl ZŠ a MŠ 
Malonecpalská ul.  

490. Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov za ú�elom vybudovania zastávky na 
Nedožerskej ceste 

491. Uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spol. Kaufland Slovenská 
republika, v. o. s. 

492. Žiados� spol. Kaufland Slovenská republika, v. o. s., o nájom �asti pozemku 

Zoznam všeobecne záväzných nariadenia mesta Prievidza 
prijatých na rokovaní MsZ 

d�a 31. 10. 2016 

VZN �. 7/2016, VZN �. 8/2016 

• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza �. 7/2016 o zrušení Základnej školy, 
Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza a jej sú�astí, Materskej školy,                              
Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, 
Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza a jej sú�astí 

• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza �. 8/2016 o zrušení Základnej školy, 
Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza a jej sú�astí, Materskej školy, Malonecpalská 
ul. 206/37, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská 
ulica 206/37, 971 01 Prievidza a jej sú�astí 
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Uznesenia  
Mestského zastupite�stva v Prievidzi 

zo d�a 31. 10. 2016 
od 444  do 492 

�íslo:  444/16 
Mestské zastupite�stvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  Katarína �i�mancová – predsední�ka,                    
Ing. �uboš Jela�i� – �len, Mgr. Oto Kó�a – �len, 

II. schva�uje  
zloženie návrhovej komisie: Katarína �i�mancová – predsední�ka, Ing. �uboš Jela�i�
– �len, Mgr. Oto Kó�a – �len. 

�íslo:  445/16 
Mestské zastupite�stvo 
I. berie na vedomie 

a)  návrh programu Mestského zastupite�stva v Prievidzi na de� 31. 10. 2016,  
b) návrh na doplnenie programu bodu „Rôzne“ o bod: „Spolupráca medzi mestom 
Prievidza a spol. Kaufland Slovenská republika, v. o. s., vo veci vybudovania 
autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu a MHD na Nedožerskej ceste“, 

II. schva�uje   
program Mestského zastupite�stva v Prievidzi na de� 31. 10. 2016 s doplnením bodu 
„Rôzne“ o bod: „Spolupráca medzi mestom Prievidza a spol. Kaufland, v. o. s., vo 
veci vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu a MHD na 
Nedožerskej ceste“. 

�íslo: 446/16 
Mestské zastupite�stvo 
I. berie na vedomie 

1. návrh na rozhodnutie o prebyto�nosti nehnute�ného majetku - pavilónu „B“ na Ul. 
S. Chalupku 1938/12B v Prievidzi: 
- stavba – budova školy, súpisné �íslo 1938, na parcele �íslo 829/14, 
- pozemok v k. ú. Prievidza, parcelné �íslo 829/14, výmera 579 m2, zastavané 

plochy a nádvoria; 
2. návrh na od�atie nehnute�ného majetku - pavilónu „B“ na Ul. S. Chalupku                        
1938/12B v Prievidzi zo správy Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi: 
- stavba – budova školy, súpisné �íslo 1938, na parcele �íslo 829/14, 
- pozemok v k. ú. Prievidza, parcelné �íslo 829/14, výmera 579 m2, zastavané 

plochy a nádvoria; 
II. schva�uje  

1. rozhodnutie mesta Prievidza o prebyto�nosti nehnute�ného majetku - pavilónu „B“ 
na Ul. S. Chalupku 1938/ 12B v Prievidzi: 
- stavba – budova školy, súpisné �íslo 1938, na parcele �íslo 829/14, 
- pozemok v k. ú. Prievidza, parcelné �íslo 829/14, výmera 579 m2, zastavané 

plochy a nádvoria; 
2.od�atie nehnute�ného majetku - pavilónu „B“ na Ul. S. Chalupku 1938/12B 
v Prievidzi zo správy Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi: 
- stavba – budova školy, súpisné �íslo 1938, na parcele �íslo 829/14, 
- pozemok v k. ú. Prievidza, parcelné �íslo 829/14, výmera 579 m2, zastavané 

plochy  a nádvoria. 
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�íslo: 447/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

a) návrh Dodatku �. 7 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/39, 
Prievidza zo d�a 02.01.2002, 
b) návrh Dodatku �. 7 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, 
Prievidza zo d�a 02.01.2002,
c) návrh Dodatku �. 7 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Ul. Rastislavova 416/4, 
Prievidza zo d�a 02.01.2002,
d) návrh Dodatku �. 7 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, 
Prievidza zo d�a 02.01.2002,
e) návrh Dodatku �. 5 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Ul. P.J. Šafárika 3,  
Prievidza zo d�a 02.01.2002,
f) návrh Dodatku �. 6 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, 
Prievidza zo d�a 02.01.2002,
g) návrh Dodatku �. 5 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 
5, Prievidza zo d�a 02.01.2002,
h) návrh Dodatku �. 4 k Zria�ovacej listine Základnej umeleckej školy Ladislava 
Stan�eka, Rastislavova ul. 745/ 13, Prievidza zo d�a 02.01.2002;

II. schva�uje  
a) Dodatok �. 7 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/39, 
Prievidza zo d�a 02.01.2002, 
b) Dodatok �. 7 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, Prievidza 
zo d�a 02.01.2002,
c) Dodatok �. 7 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Ul. Rastislavova 416/4, 
Prievidza zo d�a 02.01.2002,
d) Dodatok �. 7 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, 
Prievidza zo d�a 02.01.2002,
e) Dodatok �. 5 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Ul. P.J. Šafárika 3,  
Prievidza zo d�a 02.01.2002,
f) Dodatok �. 6 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/37, 
Prievidza zo d�a 02.01.2002,
g) Dodatok �. 5 k Zria�ovacej listine Základnej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5, 
Prievidza zo d�a 02.01.2002,
h) Dodatok �. 4 k Zria�ovacej listine Základnej umeleckej školy Ladislava Stan�eka, 
Rastislavova ul. 745/ 13, Prievidza zo d�a 02.01.2002.

�íslo: 448/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

návrh Doplnku �. 7 k Štatútu mesta Prievidza, 
II. schva�uje  

Doplnok �. 7 k Štatútu mesta Prievidza s pripomienkou: pred posledný odsek sa 
dop��a text:  „Z § 26 sa vypúš�a ods.4, ktorý znie „Cena primátora mesta sa môže 
udeli� i po smrti – In memoriam. V takomto prípade sa odovzdáva rodinným 
príslušníkom pocteného.“ 

�íslo: 449/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

návrh Doplnku �.5 k Internej smernici IS – 58 Zásady odme�ovania poslancov MsZ 
v Prievidzi a �alších fyzických osôb s ú�innos�ou od 1.11.2016; 
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II. schva�uje  
Doplnok �.5 k Internej smernici IS – 58 Zásady odme�ovania poslancov MsZ 
v Prievidzi a �alších fyzických osôb s ú�innos�ou od 1.11.2016. 

�íslo: 450/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

žiados� spolo�nosti DF-Agroproduktion, s.r.o., so sídlom v Lehote pod Vtá�nikom, 
Hájska 20, o zriadenie vecného bremena s povinnos�ou mesta Prievidza strpie� na  
�asti  pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN                  
�. 561/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2271 m2 právo uloženia 
odvod�ovacieho ž�abu po celej d�žke spevnenej plochy (cca 15 m), pri�om by bol 
ukon�ený kanaliza�nou vpus�ou, pri�om teleso cesty by zostala neporušené, 
v prospech vlastníka pozemkov parc. �. 560/28, 560/29, 560/41 a rodinného domu na 
pozemku parc. �. 560/41, 

II.   schva�uje  
udelenie súhlasu pre spol. DF-Agroproduktion, s.r.o., so sídlom v Lehote pod 
Vtá�nikom, Hájska 20, na vybudovanie odvod�ovacieho ž�abu po celej d�žke 
spevnenej plochy, ktorý bude ukon�ený kanaliza�nou vpus�ou,  ako náhrada za 
chýbajúcu vpus� s podmienkou, že spolo�nos� DF-Agroproduktion, s.r.o., sa bude na 
vlastné náklady stara�  o jeho �istotu a funk�nos�, na �asti pozemku vo vlastníctve 
mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN �. 561/2, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 2271 m2   s podmienkou, že nebude porušené teleso cesty na 
Rie�nej ulici. 

�íslo: 451/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

žiados� Márie Jurišovej, trvalý pobyt Prievidza, Mierové námestie 1908/6A a Kornela 
Juriša, trvalý pobyt Prievidza, Mierové námestie 1908/6A, o zriadenie vecného 
bremena s povinnos�ou mesta Prievidza strpie� na  �asti  pozemkov  vo  vlastníctve 
mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN �.  996/1, ostatné plochy s výmerou 
1544 m2   právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky v predpokladanom 
rozsahu 12 m2,  v prospech vlastníka budúceho polyfunk�ného objektu; 

II.   schva�uje  
zriadenie vecného bremena s povinnos�ou mesta Prievidza  strpie� na �asti pozemku 
v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN �.  996/1, ostatné plochy s výmerou 1544 m2   
právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky v prospech vlastníka 
budúceho polyfunk�ného objektu na pozemkoch parc. �. 1091 a �. 1092/1 v k. ú. 
Prievidza,  pod�a zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu,  za 
odplatu  pod�a IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa 
ur�í  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, vypo�ítanej z d�žky trasy vedenia  
inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po každej strane a  ceny   rovnajúcej 
sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sie� prechádza, ur�enej východiskovými 
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou �. 1 
zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento ú�el a v danej lokalite 
je 75,00 €/m2; a za podmienok: 

- inžinierske siete realizova� pretlakom popod chodník,  
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od 

ukon�enia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 
a bez meškania zabezpe�ova� odstra�ovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštruk�ných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
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poklesom výplne výkopu a bude uhrádza� následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý de� omeškania, 

- podmienkou pre vydanie kolauda�ného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore 
Okresného úradu v Prievidzi, pri�om táto podmienka bude aj podmienkou pre 
stavebné konanie, 

- umiestni� mera�  na pozemku vlastníka alebo žiadate�a (nie na pozemku vo 
vlastníctve mesta Prievidza), 

- bez povinnosti doloži� overený geometrický plán s od�lenením �asti pozemku (ktorá 
bude za�ažená vecným bremenom)  pod novým parcelným �íslom (v zmysle 
uznesenia MsZ �. 399/16) pred uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve.  

�íslo: 452/16
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

žiados� Márie Jurišovej, trvalý pobyt Prievidza, Mierové námestie 1908/6A a Kornela 
Juriša, trvalý pobyt Prievidza, Mierové námestie 1908/6A, o zriadenie vecného 
bremena s povinnos�ou mesta Prievidza strpie� na  �asti  pozemkov  vo  vlastníctve 
mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN �. 1093, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 4499 m2 právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami  
v predpokladanom rozsahu 18 m2, v prospech vlastníka budúceho polyfunk�ného 
objektu; 

II.   neschva�uje  
zriadenie vecného bremena s povinnos�ou mesta Prievidza  strpie� na �asti pozemku 
v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN �. 1093, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 4499 m2 právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami  
v predpokladanom rozsahu 18 m2, v prospech vlastníka budúceho polyfunk�ného 
objektu na pozemkoch parc. �. 1091 a �. 1092/1 v k. ú. Prievidza.   

�íslo: 453/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

žiados� Richarda Piš�áneka, trvalý pobyt Poruba 395, o zriadenie vecného bremena 
s povinnos�ou mesta Prievidza strpie� na  �asti  pozemkov  vo  vlastníctve mesta             
v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN �. 8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
6880 m2  a parcela  registra C KN �.  893/6, ostatné plochy s výmerou 14213 m2   
právo uloženia inžinierskych sietí za ú�elom  plynofikácie objektu (plynové sporáky) 
v prospech vlastníka budúceho bytového domu; pri�om predpokladaný rozsah 
vecného bremena je 20 m2,  

II.   schva�uje  
zriadenie vecného bremena s povinnos�ou mesta Prievidza  strpie� na �asti 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN �. 8, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 6880 m2  a parcela  registra C KN �.  893/6, ostatné plochy s výmerou 
14213 m2   právo uloženia inžinierskych sietí za ú�elom  plynofikácie objektu (plynové 
sporáky) v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN �. 
86/1 a vlastníka budúceho bytového domu na Ul. F. Madvu v k. ú. Prievidza, pod�a 
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu,  za odplatu  pod�a IS – 80 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa ur�í  ako násobok  
rozlohy pozemku v m2, vypo�ítanej z d�žky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  
ochranného  pásma po každej strane a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
pozemku, ktorým sie� prechádza, ur�enej východiskovými minimálnymi cenami 
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou �. 1 zásad, minimálne vo 
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výške 300,00 €; cena pozemku pre tento ú�el a v danej lokalite je 75,00 €/m2; a za 
podmienok: 

- inžinierske siete realizova� pretlakom popod cestu, t. j. bez zásahu do telesa 
komunikácie a chodníka, 

- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od 
ukon�enia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 
a bez meškania zabezpe�ova� odstra�ovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštruk�ných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádza� následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý de� omeškania, 

- podmienkou pre vydanie kolauda�ného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore 
Okresného úradu v Prievidzi, pri�om táto podmienka bude aj podmienkou pre 
stavebné konanie, 

- umiestni� mera�  na pozemku vlastníka alebo žiadate�a (nie na pozemku vo 
vlastníctve mesta Prievidza), 

- bez povinnosti doloži� overený geometrický plán s od�lenením �asti pozemku (ktorá 
bude za�ažená vecným bremenom)  pod novým parcelným �íslom (v zmysle 
uznesenia MsZ �. 399/16) pred podpisom zmluvy o budúcej zmluve. 

�íslo: 454/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

a) informáciu o doru�ených stanoviskách spolo�nosti SSE- Distribúcia, a. s., Žilina ku 
schváleným uzneseniam pre stavby: 
-    „Prievidza – Terasy, rozšírenie  NNK pre 4 RD, Realitus“, 
-   „Prievidza – T. Vansovej – rekonštrukcia   NNS   pre 18 b. j. IVV stavba“, 

b) informáciu o doloženom znaleckom posudku a žiados� spolo�nosti SSE- 
Distribúcia, a. s., Žilina o vypracovanie návrhu zmluvy k stavbe „Prievidza – 
Ciglianska – VN,TS a NN chatová oblas� Borina“, 

II.  poveruje 
primátorku mesta rokova� so štatutárnym zástupcom spol. Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia,   a. s.,  so sídlom v Žiline, Pri Raj�ianke 2927/8, 
o podmienkach zria�ovania vecných bremien pri rekonštrukcii a rozvoji distribu�nej 
sústavy v meste Prievidza.  

  
�íslo: 455/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na opravu uznesenia MsZ �. 506/15 zo d�a 08.12.2015 
v znení uznesenia MsZ �. 379/16 zo d�a 03.10.2016, 

II.  schva�uje 
zmenu uznesenia MsZ �. 506/15 zo d�a 08.12.2015 v znení uznesenia MsZ �. 379/16 
zo d�a 03.10.2016 takto: 
v �asti I. a II. sa za text „parcela registra E KN �. 3739/2, ostatná plocha s výmerou 
3509 m2“ dop��a text „parcela registra E KN �. 587/2, ostatná plocha s výmerou 184 
m2“. 
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�íslo: 456/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados�  Jozefa Polkorába, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul. 1338/13,               
o  nájom  nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, �asti  pozemku parcela registra C KN 
2122/1 v rozsahu výmery 15 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR,  na ú�el 
predaja pe�ených gaštanov, vareného vína, varenej kukurice a nealko nápojov, a to 
v termíne od 01.12.2016 do ukon�enia  prevádzky mobilnej �adovej plochy s tým, že 
spotrebované energie bude žiadate� znáša� na vlastné náklady, 

II.   schva�uje  
a) zámer mesta Prievidza prenecha� do nájmu do�asne prebyto�ný majetok mesta 
Prievidza, nehnute�nos� v k. ú. Prievidza, �as� pozemku z parcely C KN 2122/1, 
v rozsahu výmery 15 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR,  pre Jozefa 
Polkorába, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul. 1338/13, na ú�el predaja 
pe�ených gaštanov, vareného vína, varenej kukurice a nealko nápojov, po�as 
prevádzky mobilnej �adovej plochy,  
b) spôsob pod�a § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zrete�a, nako�ko medzi základné úlohy 
mesta v zmysle zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj 
starostlivos� o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvate�ov, nako�ko 
nájomca bude poskytova� ob�erstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúži� aj 
obyvate�om mesta v zimnom období po�as prevádzky mobilnej �adovej plochy, 
c) za podmienok - nájomného vo výške  0,02 €/m2/de�  dobu ur�itú  od 6.12.2016 do 
d�a ukon�enia prevádzky mobilnej �adovej plochy na Námestí slobody s tým, že 
spotrebované energie bude nájomca znáša� na vlastné náklady.  

�íslo: 457/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiados�  Tibora Králika, trvalý pobyt Po�ná ulica  1, Prievidza, o  nájom  
nehnute�ností v k. ú. Prievidza, pozemkov parcela registra C KN  �. 5627, záhrady  
s výmerou 131 m2   a parcela registra C KN  �. 5628, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 147 m2 , na ú�el  majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pri�ahlých 
k pozemkom vo vlastníctve žiadate�a, 
b) informáciu že d�a 07.10. 2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenecha� do nájmu  prebyto�ný majetok mesta, nehnute�nos� v k. ú. Prievidza, 
pod�a písmena a) tohto bodu, na ú�el majetkovoprávneho usporiadania pozemkov 
pri�ahlých k pozemkom vo vlastníctve žiadate�a pre Tibora Králika, trvalý pobyt Po�ná 
ulica  1, Prievidza;  

II.   schva�uje  
nájom do�asne prebyto�ného majetku mesta Prievidza, nehnute�ností v k. ú. 
Prievidza, pozemkov  parcela registra C KN  �. 5627, záhrady  s výmerou 131 m2   a 
parcela registra C KN  �. 5628, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 147 m2,   pre 
Tibora Králika, trvalý pobyt Po�ná ulica  1, Prievidza, na ú�el  majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov pri�ahlých k pozemkom vo vlastníctve žiadate�a,  spôsobom 
pod�a § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zrete�a, nako�ko medzi základné úlohy mesta 
v zmysle zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
patrí aj starostlivos� o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho 
obyvate�ov, na žiadané pozemky nemá mesto zabezpe�ený prístup, a tieto sú 
bezprostredne pri�ahlé k pozemkom vo vlastníctve žiadate�a, ktorý bude 
zabezpe�ova� správu a údržbu verejnej zelene, za podmienok  nájomného vo výške 
0,10 €/m2/rok na dobu neur�itú s 3-mesa�nou výpovednou lehotou. 
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�íslo: 458/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

a) informáciu o obchodnej verejnej sú�aži vyhlásenej mestom Prievidza d�a 
21.09.2016 na základe uznesenia MsZ �. 309/16 zo d�a 27.06.2016 o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na nájom do�asne prebyto�ného majetku mesta, 
nehnute�nosti v k. ú. Prievidza nebytového priestoru 00.1, ktorý je sú�as�ou stavby 
„Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ 
v rozsahu výmery 15,70 m2, bližšie smerom k Námestiu  slobody. Nebytový priestor  
sa nachádza v podchode na Ulici Matice slovenskej (pešie prepojenie  medzi 
Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), 
b) informáciu o nedoru�ení žiadneho sú�ažného návrhu na uzavretie zmluvy na 
nájom nehnute�nosti  pod�a písmena a) tohto bodu. 
Mestská rada v Prievidzi uzn. �. 517/16 zo d�a 24.10.2016 vyhodnotila obchodnú 
verejnú sú�až vyhlásenú mestom Prievidza d�a 21.09.2016 na základe  uznesenia 
MsZ �. 309/16 zo d�a 27.06.2016 ako neúspešnú. 

�íslo: 459/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

návrh mesta prenecha� do nájmu do�asne prebyto�ný majetok mesta Prievidza v k. 
ú. Prievidza – stavbu „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre 
peších v Prievidzi“ – nebytové priestory 00.1 formou novej OVS. Nebytové priestory 
sa nachádzajú v podchode na Ul. Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi 
Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), v rozsahu výmery 15,70 m2, 

II. schva�uje  
zámer mesta Prievidza  prenecha� do nájmu do�asne prebyto�ný majetok – nebytový 
priestor 00.1, ktorý je sú�as�ou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 
210 Podchod pre peších v Prievidzi“, formou novej obchodnej verejnej sú�aže 
s podmienkami:      

1. ú�el využitia: podnikate�ské ú�ely, �
2. nájomné:  za najvyššiu ponuku nájomného  €/m²/rok,�
3. úhrada nájomného: mesa�ne,�
4. úhrada nákladov za  energie na základe skuto�ne spotrebovaných  hodnôt, �
5. doba nájmu: neur�itá s jednomesa�nou výpovednou lehotou,   �
6. povinnos� nájomcu na vlastné náklady zabezpe�i� osved�enie o energetickej 

certifikácii v lehote  do 30 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy.                                                     �
Vyhlasovate� obchodnej verejnej sú�aže si vyhradzuje právo odmietnu� všetky doru�ené 
návrhy.  

�íslo: 460/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

a) informáciu o obchodnej verejnej sú�aži vyhlásenej mestom Prievidza d�a 
21.09.2016 na základe uznesenia MsZ �. 311/16 zo d�a 27.06.2016 o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na nájom do�asne prebyto�ného majetku mesta, 
nehnute�nosti v k. ú. Prievidza nebytového priestoru 00.2, ktorý je sú�as�ou stavby 
„Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ 
v rozsahu výmery 15,70 m2, �alej smerom  od Námestia   slobody. Nebytový priestor  
sa nachádza v podchode na Ulici Matice slovenskej (pešie prepojenie  medzi 
Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), 
b) informáciu o doru�ení jedného sú�ažného návrhu na uzavretie zmluvy na nájom 
nehnute�nosti pod�a písm. a) tohto bodu. 
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   Mestská rada v Prievidzi uznesením �. 519/16 zo d�a 24. 10. 2016 vyhodnotila 
obchodnú verejnú sú�až vyhlásenú mestom Prievidza d�a 21.09.2016 na základe      
uznesenia MsZ �. 311/16 zo d�a 27.06.2016 ako úspešnú. Mestská rada v Prievidzi 
požiadala primátorku mesta uzatvori� nájomnú zmluvu s Martinom Šujanom, trvalý 
pobyt Športová 1081/25, Nitrianske Pravno, samostatne hospodáriacim ro�níkom, 
ktorého sú�ažný návrh bol vyhodnotený ako vhodný s podmienkami: 
1. ú�el využitia – podnikate�ské ú�ely, predaj mlie�nych výrobkov 
2. nájomné -  50 €/m²/rok,  
3. úhrada nájomného -  mesa�ne, 
4. úhrada nákladov za energie na základe skuto�ne spotrebovaných hodnôt,  
5. doba nájmu:  neur�itá s jednomesa�nou výpovednou lehotou, 

 6. povinnos� nájomcu na vlastné náklady zabezpe�i� osved�enie o energetickej  
  certifikácii  v lehote do 30 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy. 

�íslo: 461/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

a) informáciu o obchodnej verejnej sú�aži vyhlásenej mestom Prievidza d�a 
21.09.2016 na základe uznesenia MsZ �. 249/16 zo d�a 30.05.2016 o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na nájom do�asne prebyto�ného majetku mesta, 
nehnute�ností v k. ú. Prievidza pozemky parcela registra C KN �. 8122/3, orná pôda 
s výmerou 1536 m², parcela �. 8122/4, orná pôda s výmerou 912 m²,  parcela �. 
8122/5, orná pôda s výmerou 766 m²,  parcela �. 8122/6, orná pôda s výmerou              
468 m², parcela �. 8122/7, orná pôda s výmerou 276 m², parcela �. 8122/8, orná pôda 
s výmerou 240 m², parcela �. 8122/17, orná pôda s výmerou 478 m², parcela                     
�. 8122/18, orná pôda s výmerou 1457 m², parcela �. 8122/19, orná pôda s výmerou  
1024 m², parcela �. 8122/20, orná pôda s výmerou 1024 m², parcela �. 8124/47, orná 
pôda s výmerou 282 m², parcela �. 8129/3, orná pôda s výmerou 1247 m², spolu                
s výmerou  9710 m2. Pozemky sa nachádzajú v lokalite Ukrniská. 
b) informáciu o doru�ení jedného sú�ažného návrhu na uzavretie zmluvy na nájom    
nehnute�ností pod�a písm. a) a to návrh Ro�níckeho družstva BUKOVINA, so sídlom 
v Prievidzi, Ul. Fr. He�ku 37,  

 Mestská rada v Prievidzi uznesením �. 520/16 zo d�a 24. 10. 2016 nevyhodnotila   
obchodnú verejnú sú�až vyhlásenú mestom Prievidza d�a 21.09.2016 na základe 
uznesenia MsZ �. 249/16 zo d�a 30.05.2016. 

�íslo: 462/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados�  Marty Gaiplovej, trvalý pobyt Bojnice, Moyzesova ulica 1066/25,  o  nájom  
nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, �asti  pozemku parcela registra C KN  �. 70, 
zastavané plochy a nádvoria  v rozsahu výmery 20 m2 , na ú�el umiestnenia 
celoro�ného vonkajšieho sedenia, terasy  pred prevádzkou na Ulici M. R. Štefánika  
34 v Prievidzi, 

II.   schva�uje 
a) zámer mesta Prievidza prenecha� do nájmu do�asne prebyto�ný majetok mesta 
Prievidza: nehnute�nos� v k. ú. Prievidza, �as� pozemku parcela registra C KN 70, 
zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19668 m2  na Ulici M. R. Štefánika 34 
v rozsahu výmery 20 m2, pre Martu Gaiplovú, trvalý pobyt Bojnice, Moyzesova 
1066/25, na ú�el umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom po�as 
celého roka,
b) spôsob pod�a § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zrete�a, nako�ko medzi základné 
úlohy mesta v zmysle zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
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predpisov, patrí aj starostlivos� o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho 
obyvate�ov, nako�ko nájomca bude poskytova� ob�erstvenie v kultúrnom prostredí, 
ktoré bude slúži� obyvate�om mesta, 
c) za podmienok -  nájomného vo výške 0,05 €/m2/de� za obdobie od 15.4. do 15.10. 
a vo výške 0,02 €/m2/de� za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neur�itú s 1-
mesa�nou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpe�i� kvetinovú výzdobu v okolí 
vonkajšieho sedenia – terasy.   

�íslo: 463/16
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados�  spolo�nosti DOGAS Group, s.r.o.,  so sídlom v Prievidzi, Ulica J. M. Hurbana 
2, o  nájom  nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, �asti pozemku parcela registra C KN               
�. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2 , na ú�el umiestnenia 
vonkajšieho sedenia, terasy na Ulici J. M. Hurbana so záberom po�as celého roka, 
kde bude žiadate� poskytova� ob�erstvenie  v kultúrnom prostredí pre obyvate�ov 
mesta, 

II.   neschva�uje  
nájom majetku mesta Prievidza,  nehnute�nos� v k. ú. Prievidza, �as� pozemku z 
parcely registra C KN 5034/9, zastavané plochy a nádvoria  v rozsahu výmery 25 m2, 
na  Ulici J. M. Hurbana , pre spol. DOGAS Group, s.r.o.,  so sídlom v Prievidzi, Ulica 
J. M. Hurbana 2, na ú�el umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom 
po�as celého roka. 

�íslo: 464/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados�  spolo�nosti EDONE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Rad L.N. Tolstého 21,               
o  nájom  nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, �asti pozemku parcela registra C KN                   
�. 4996/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 32 m2,  na ú�el umiestnenia 
celoro�ného vonkajšieho sedenia, terasy pred objektom na Ulici Rad L. N. Tolstého 
21, od 1.1.2017, 

II.   schva�uje  
a) zámer mesta Prievidza prenecha� do nájmu do�asne prebyto�ný majetok mesta 
Prievidza, nehnute�nos� v k. ú. Prievidza, �as� pozemku parcela registra C KN 
4996/1, zastavané plochy a nádvoria  v rozsahu výmery 32 m2, na  Ulici Rad 
L.N.Tolstého 21,   pre spol. EDONE, s.r.o.,  so sídlom v Prievidzi, Rad L.N. Tolstého 
21,  na ú�el umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom po�as celého 
roka,
b) spôsob pod�a § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zrete�a, nako�ko medzi základné 
úlohy mesta v zmysle zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, patrí aj starostlivos� o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho 
obyvate�ov, nako�ko nájomca bude poskytova� ob�erstvenie v kultúrnom prostredí, 
ktoré bude slúži� obyvate�om mesta, 
c) za podmienok -  nájomného vo výške 0,05 €/m2/de� za obdobie od 15.4. do 15.10. 
a vo výške 0,02 €/m2/de� za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neur�itú od 
01.01.2017 s 1-mesa�nou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpe�i� kvetinovú 
výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy.   
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�íslo: 465/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados� spolo�nosti METROPOLITEJ, s.r.o. so sídlom v Nitre, Rastislavova 12,                 
o  nájom  nehnute�ností v k. ú. Prievidza, �asti  pozemku parcela registra C KN                 
�. 5169/13, zastavané plochy a nádvoria a parcela registra C KN �. 5169/23, 
zastavané plochy a nádvoria  spolu v rozsahu výmery 20 m2 nachádzajúce sa na 
Mliekarenskej ulici, na ú�el parkovania, s termínom od 01.01.2017 (prechod nájmu po 
pánovi Róbertovi Svr�kovi, NZ �. 25/2008 vrátane dodatku �. 1),

II.   schva�uje  
a) zámer mesta Prievidza prenecha� do nájmu do�asne prebyto�ný majetok mesta 
Prievidza, nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, �as� pozemku z parcely registra C KN                
�. 5169/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2 a �as� pozemku z parcely 
registra C KN  �. 5169/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2, pozemky 
spolu v rozsahu výmery 20 m2, na  Mliekarenskej ulici, pre spol. METROPOLITEJ, 
s.r.o.,  so sídlom v Nitre, Rastislavova 12,  na ú�el užívania predmetných pozemkov 
ako parkoviska,
b) spôsob pod�a § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zrete�a, nako�ko žiadate� bude 
užíva� vytvorené parkovacie plochy, ktoré slúžia aj pre obyvate�ov mesta, �o je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy , t.j. starostlivos�ou               
o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvate�ov pod�a zákona                   
�. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pozemok je 
zárove� bezprostredne pri�ahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadate�a; 
c) za podmienok -  nájomného vo výške 2,50 €/m2/rok, na dobu neur�itú od 1.1.2017 
s 1-mesa�nou výpovednou lehotou.  

�íslo: 466/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados� Ladislava Madaja, trvalý pobyt Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 35/13,  o kúpu 
nehnute�nosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN �. 1928, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, v celosti, na ú�el majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadate�a, 

II. schva�uje  
prevod prebyto�ného majetku mesta Prievidza, nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, 
pozemku parcela registra C KN �. 1928, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 
m2, v celosti, na ú�el majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže 
vo vlastníctve žiadate�a, za cenu 70,00 €/m2, pre Ladislava Madaja, trvalý pobyt 
Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila �. 35/13, spôsobom pod�a § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
�. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzh�adom na 
skuto�nos�, že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a 
vrátene pri�ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite�ný 
celok so stavbou, bez uplatnenia jednotného postupu v zmysle uznesenia Mestského 
zastupite�stva v Prievidzi �. 67/12 zo d�a 27.03.2012. 

�íslo: 467/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados� Pavla Milatu, trvalý pobyt Sebedražie, Hlavná ulica 503/81, o kúpu 
nehnute�nosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN �. 1755/1, orná 
pôda s výmerou 67 m2, v celosti, na ú�el majetkovoprávneho usporiadania pozemku. 
Žiadate� ponúka kúpnu cenu 3 €/m², 
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II. schva�uje  
a) zámer mesta  previes� prebyto�ný majetok mesta Prievidza, nehnute�nos� – 

pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN �. 1755/1, orná pôda 
s výmerou 67 m2, v celosti, na ktorom sa nachádza stavba bez súpisného �ísla, 
za cenu 5,00 €/m2, na ú�el majetkovoprávneho usporiadania pozemku, pre 
Pavla Milatu, trvalý pobyt Sebedražie, Hlavná ulica 503/81; 

b) spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia pod�a § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zrete�a odôvodnený tým, že žiadaný 
pozemok je pri�ahlý k nehnute�nostiam vo vlastníctve žiadate�a a bezprostredne 
pri�ahlý k nehnute�nostiam vo vlastníctve spol. AGS spol. s r.o., so sídlom 
Prievidza, Priemyselná ulica 14, ktorej je žiadate� konate�om.   

�íslo: 468/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiados� Mariána Mendela a manž., spolo�ne trvalý pobyt Prievidza, Ulica J. L. 
Bellu  531/20, o kúpu �asti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN �. 5-
512/3, ostatné plochy, parcela registra E KN 2076/1, ostatné plochy, spolu s výmerou 
28 m2 a parcela C KN 8070/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 m2, na ú�el 
vytvorenia prístupovej cesty a zarovnania pozemkov v ich vlastníctve, 
b) informáciu, že d�a 07.10.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
previes� prebyto�ný majetok mesta, nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, pod�a písmena a) 
tohto bodu, na ú�el vytvorenia prístupovej cesty a zarovnanie pozemkov v ich 
vlastníctve, pre Mariána Mendela a manž., spolo�ne trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. L. 
Bellu �. 531/20;    

II.  schva�uje 
prevod prebyto�ného majetku mesta, nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, novovytvorenú 
parcelu registra C KN �. 8068/3, diel 2 a 3,  orná pôda s výmerou 28 m2, diel 2 
s výmerou 16 m2,  od�lenený z parcely registra E KN �. 5-512/3, ostatné plochy 
s výmerou 236 m2 a diel 3 s výmerou 12 m2, od�lenený z parcely registra E KN �. 
2076/1, ostatné plochy s výmerou 351 m2  a parcelu registra  C KN 8070/1, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 7 m2, od�lenenú z parcely registra E KN �. 
1772/1, ostatné plochy s výmerou 11049 m2, všetky tri  parcely registra E KN vedené 
na LV �. 10652, zamerané Geometrickým plánom �. 52/2016, vypracovaným 
spolo�nos�ou GEOREAL Handlová d�a 14.07.2016, úradne overeným Ing. Barborou  
Petriskovou d�a 27. júla 2016 pod �íslom 828/2016,  pre Mariána Mendela a manž., 
spolo�ne trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. L. Bellu �. 531/20, za cenu 25,00 €/m2,  na ú�el 
vytvorenia prístupovej cesty a zarovnanie pozemkov v ich vlastníctve, spôsobom 
predaja pozemkov pod�a § 9a ods. 8 písm. e) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zrete�a odôvodneného 
tým, že žiadané pozemky svojím umiestnením sú bezprostredne pri�ahlé 
k nehnute�nostiam vo vlastníctve žiadate�ov, ktorí budú zabezpe�ova� okrem iného 
namiesto mesta pod�a § 4 ods. 3 písm. g) zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov aj verejnoprospešné služby - správu a údržbu 
verejnej zelene. 

�íslo: 469/16 
Mestské zastupite�stvo 
I. berie na vedomie    

a) žiados� Jakuba Mella, trvalý pobyt Prievidza, Na strá�ach 13,                                            
o zníženie schválenej kúpnej ceny (60,00 €/m2) za spoluvlastnícky podiel na pozemku 
v k. ú.  Prievidza,  parcela registra C KN �. 5532/60, trvalé trávnaté porasty 
s výmerou 1 268 m2, a to v ½, na záhradkárske ú�ely. Žiadate�  ponúkol kúpnu cenu 
vo výške 25,00 €/m2. Na základe uznesenia MsR  bol žiadate� oslovený s ponukou 
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kúpy za cenu 40,00 €/m² alebo za cenu pod�a znaleckého posudku vypracovaného 
na náklady žiadate�a, 
b) informáciu o Znaleckom posudku 175/2016, vyhotoveným Ing. Adolfom 
Daubnerom, ktorý ohodnotil pozemok na 27,04 €/m²,    

II. schva�uje  
zmenu uzn. MsZ �. 521/15 zo d�a 08.12.2015 takto: v �asti II. písm. a) sa text „za 
cenu 60,00 €/m²“ nahrádza textom „za cenu 27,04 €/m²“.  

�íslo: 470/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.          berie na vedomie  

žiados� Margity Cagá�ovej, trvalý pobyt Prievidza, Urbárska ulica 946/8, o kúpu 
nehnute�nosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN �. 8065/1, záhrady 
s výmerou 280 m2, v celosti, na ú�el rozšírenia záhrady, 

II.        schva�uje 
a) zámer mesta preda� prebyto�ný majetok mesta Prievidza, nehnute�nos� – 
pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN �. 8065/3, záhrada s výmerou 261 
m2, zameraný a od�lenený Geometrickým plánom �. 236/2016 vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou 
d�a 02.11.2016 pod �. 1216/2016,  z pozemku parcela registra E KN �. 1713/1, 
ostatné plochy s výmerou 766 m2, vedený na LV �. 10652 (parcela registra C KN �. 
8065/1, záhrada s výmerou 280 m2, na ktorú LV nie je založený), za cenu                
40 €/m2, na ú�el rozšírenia záhrady,  
b)  spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia pod�a § 9a ods. 
8 písm. e) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zrete�a odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je 
dlhodobo oplotený a svojím umiestnením bezprostredne pri�ahlý k nehnute�nostiam 
vo vlastníctve žiadate�ky, ktorá bude zabezpe�ova� namiesto mesta pod�a § 4 ods. 3 
písm. g) zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
verejnoprospešné služby  - správu a údržbu verejnej zelene. 

�íslo: 471/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

a) informáciu o novej obchodnej verejnej sú�aži o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod prebyto�ného majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnute�ností 
stavby súpisné �. 10732 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV �. 1 vedenej 
ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemkov parcela reg. C KN �. 
7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m², �. 7843/1, ostatné plochy 
s výmerou 502 m² a �. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m², 
b) informáciu o nedoru�ení žiadneho sú�ažného návrhu na uzavretie zmluvy na 
prevod nehnute�nosti pod�a písm. a), 

  Mestská rada v Prievidzi uznesením �. 526/16 zo d�a 24. 10. 2016 vyhodnotila 
obchodnú verejnú sú�až vyhlásenú mestom Prievidza d�a 14.09.2016 na základe 
uzn. MsZ �. 374/16 zo d�a 22.08.2016 ako neúspešnú. 

�íslo: 472/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

návrh mesta na vyhlásenie �alšej obchodnej verejnej sú�aže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebyto�ného majetku mesta v k.ú. Prievidza – 
nehnute�ností stavby súpisné �. 10732 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV 
�. 1 vedenej ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemkov parcela 
reg. C KN �. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m², �. 7843/1, ostatné 
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plochy s výmerou 502 m² a �. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 
m², za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, 

II. schva�uje  
zámer mesta previes� prebyto�ný majetok mesta v k.ú. Prievidza – nehnute�ností, 
stavbu súpisné �. 10732 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste na LV �. 1 vedenú ako 
budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemkov parcela reg. C KN �. 
7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m², �. 7843/1, ostatné plochy 
s výmerou 502 m² a �. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m², 
formou �alšej obchodnej verejnej sú�aže s podmienkami: 
1. ú�el využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza, 
2. kúpna cena -  najvyššia ponuka kúpnej ceny,  
3. termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

�íslo: 473/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

a) informáciu o opakovanej obchodnej verejnej sú�aži o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebyto�ného majetku mesta v k.ú. Prievidza na 
Hviezdoslavovej ulici v Prievidzi – nehnute�ností pozemkov parcela reg. C KN 
�.2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m²,   
parcela reg. C KN �. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m² 
parcela reg. C KN �. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m² 
parcela reg. C KN �. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m² 
parcela reg. C KN �. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m²  
a stavby súpisné �.10475 nachádzajúcej sa na pozemku parcela reg. C KN 
�.2214/17, vedenej na LV �. 1 ako budova, 
b) informáciu o nedoru�ení žiadneho sú�ažného návrhu na uzavretie zmluvy na 
prevod nehnute�nosti pod�a písm. a); 
Mestská rada v Prievidzi uznesením �. 528/16 zo d�a 24. 10. 2016 vyhodnotila 
obchodnú verejnú sú�až vyhlásenú mestom Prievidza d�a 14.09.2016 na základe 
uzn. MsZ �. 372/16 zo d�a 22.08.2016 ako neúspešnú. 

�íslo: 474/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

návrh mesta na vyhlásenie opätovnej obchodnej verejnej sú�aže o najvhodnejší návrh 
na uzavretie zmluvy na prevod prebyto�ného majetku mesta v k.ú. Prievidza na 
Hviezdoslavovej ulici v Prievidzi – nehnute�ností pozemkov parcela reg. C KN 
�.2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m², parcela reg. C KN �. 
2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², parcela reg. C KN �. 
2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN �. 
2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN �. 
2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² a stavby súpisné �.10475 
nachádzajúcej sa na pozemku parcela reg. C KN �.2214/17, vedenej na LV �. 1 ako 
budova, za kúpnu cenu predstavujúcu 60 % ceny ur�enej znaleckým posudkom, 

 II. schva�uje  
zámer mesta previes� prebyto�ný majetok mesta v k.ú. Prievidza – nehnute�ností, 
pozemkov parcela reg. C KN �.2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 
m², parcela reg. C KN �. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², 
parcela reg. C KN �. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela 
reg. C KN �. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C 
KN �. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² a stavby súpisné 
�.10475 nachádzajúcej sa na pozemku parcela reg. C KN �.2214/17, vedenej na LV 
�. 1 ako budova, formou opätovnej obchodnej verejnej sú�aže s podmienkami: 
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1. ú�el využitia: zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou - polyfunk�né 
územie s prevahou vybavenosti, služieb, obchodu a administratívy vrátane 
funkcie bývania (bez výrobnej �innosti), 

2. kúpna cena: minimálne vo výške 448 200 € (60 % ZP �. 85/2012), 
3. povinnos� kupujúceho zloži� finan�nú zábezpeku vo výške 100 000,00 € na ú�et 

mesta v lehote do uplynutia lehoty na podávanie sú�ažných návrhov,  
4. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci vinkuluje 

zvyšnú �as� kúpnej ceny v prospech predávajúceho, pri�om táto bude uvo�nená 
až na základe písomnej žiadosti predávajúceho po predložení originálu výpisu 
listu vlastníctva, na ktorom bude k predmetu obchodnej verejnej sú�aže zapísaný 
ako vlastník kupujúci, 

5. ví�az obchodnej verejnej sú�aže sa zaväzuje vstúpi� do práv a povinností 
prenajímate�a vo vz�ahu k nájomcom,  

6. ví�az obchodnej verejnej sú�aže sa zaväzuje vstúpi� do práv a povinností spol. 
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., vyplývajúcich zo Zmluvy o spolo�nom 
užívaní vý�ahov �. 11/2006 a Zmluvy o užívaní vestibulu a zabezpe�ení strážnej 
a vratnej služby �. 9/2006 v znení ich dodatkov uzatvorených so spol. 
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. 

�íslo: 475/16
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados� spotrebného družstva COOP Jednota Prievidza, so sídlom Prievidza, Ulica 
A. Hlinku I. 437, o kúpu nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, �asti pozemku  parcela 
registra C KN �. 116/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 325 m2, na ú�el 
vybudovania spevnenej plochy pre zásobovanie predajne, 

II. neschva�uje  
predaj majetku mesta Prievidza, nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, �as� pozemku 
parcela registra C KN �. 116/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 325 m2, pod�a 
skuto�ného zamerania geometrickým plánom, pre spotrebné družstvo COOP Jednota 
Prievidza, so sídlom Prievidza, Ul. A. Hlinku �. I. 437, na ú�el vybudovania spevnenej 
plochy pre zásobovanie predajne.   

�íslo:  476/16
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados� Ob�ianskeho združenia Aeroklub Letisko Prievidza, so sídlom v Prievidzi, 
Letisková ulica 8, o kúpu pozemku parcela reg. C KN �. 8114/9, orná pôda s výmerou 
4596 m² na nekomer�né využitie, a to zabezpe�enie vlastných priestorov pre stany 
a karavany ú�astníkov leteckých športových podujatí a sústredení. Ob�ianske 
združenie predložilo so žiados�ou znalecký posudok, ktorý ohodnotil predmetný 
pozemok na sumu 33 800 €, 

II.  neschva�uje  
predaj majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnute�nos� pozemok parcela reg. C KN �. 
8114/9, orná pôda s výmerou 4596 m², pre Ob�ianske združenie Aeroklub Letisko 
Prievidza, so sídlom v Prievidzi, Letisková ulica 8.  

�íslo: 477/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej sú�aže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebyto�ného majetku mesta v k.ú. Prievidza - pozemku 



UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA             

A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA 

  

        

17 

parcela reg. C KN �. 8114/9, orná pôda s výmerou 4596 m², formou obchodnej 
verejnej sú�aže, 

II.  schva�uje 
zámer mesta Prievidza previes� prebyto�ný majetok mesta v k.ú. Prievidza – 
nehnute�nos� pozemok parcela reg. C KN �. 8114/9, orná pôda s výmerou 4596 m², 
formou obchodnej verejnej sú�aže s podmienkami: 
1. ú�el využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza, 
2. kúpna cena  -  minimálne vo výške 33 800,00 € (ZP �. 253),  
3. termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

�íslo: 478/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiados� Magdalény Me�iarovej, trvalý pobyt Prievidza, Duklianska ulica 16, o kúpu 
nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN �. 974/2, záhrady              
s výmerou 94 m², na záhradkárske ú�ely. Zárove� žiada  o poskytnutie z�avy z kúpnej 
ceny s prihliadnutím na to, že už bola vlastní�kou tohto pozemku, 
b) informáciu, že d�a 07.10.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
preda� prebyto�ný majetok mesta, nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, pod�a písmena a) 
tohto bodu, na záhradkárske ú�ely, pre Magdalénu Me�iarovú, trvalý pobyt 
Prievidza, Duklianska ul. �. 16;    

II.  schva�uje  
prevod prebyto�ného majetku mesta, nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, pozemku 
parcela registra C KN �. 974/2, diel 1, záhrady  s výmerou 94 m2 , na ktorý LV nie je 
založený, zameraný a od�lenený Geometrickým plánom �. 189/2016, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM d�a 23.08.2016, úradne overeným Ing. Barborou 
Petriskovou d�a 19.09.2016 pod �. 1019/2016, z pozemku parcela registra E KN �. 
11-3376/10, ostatné plochy s výmerou 948 m2, vedenom na LV �. 10652, pre 
Magdalénu Me�iarovú, trvalý pobyt Prievidza, Duklianska ulica 16, za cenu 20,00 
€/m2, na záhradkárske ú�ely, spôsobom pod�a § 9a ods. 8 písm. e) zákona �. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zrete�a odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je dlhodobo oplotený 
a svojím umiestnením bezprostredne pri�ahlý k nehnute�nostiam vo vlastníctve 
žiadate�ky, ktorá bude zabezpe�ova� namiesto mesta pod�a § 4 ods. 3 písm. g) 
zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
verejnoprospešné služby - správu a údržbu verejnej zelene. 

�íslo: 479/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

záujem vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi o kúpu pozemkov pod stavbami 
garáží v ich vlastníctve, na ú�el majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod 
stavbami garáží,  

II.  schva�uje  
prevod prebyto�ného majetku mesta – nehnute�ností pozemkov v k.ú. Prievidza: 

- parcela reg. C KN �. 210/123, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na 
ktorom sa nachádza garáž súpisné �. 1235 vo vlastníctve záujemcu, pre Milana 
Nedeliaka, trvalý pobyt  Ulica A. Rudnaya 209/22, Prievidza,  

- parcela reg. C KN �. 210/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na 
ktorom sa nachádza garáž súpisné �. 1244 vo vlastníctve záujemcu, pre Zuzanu 
Barto�ovú, trvalý pobyt  Lú�na ulica 156/10, Prievidza,  

- spôsobom pod�a § 9a ods. 8 písm. b) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve záujemcov 
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nadobúdate�ov vrátane pri�ahlých pozemkov, ktoré tvoria neoddelite�nú sú�as� so 
stavbami, za cenu 16,46 €/m², na ú�el majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 
pod stavbami garáží. 

�íslo: 480/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.         a) berie na vedomie 

žiados� spolo�nosti  CNC Trend, s.r.o., so sídlom Diviacka Nová Ves 277, 972 24  
o kúpu nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, parc. reg. C KN �. 8114/233, ostatná plocha, 
vo výmere 774 m2 na ú�el vybudovania prístupovej komunikácie a usporiadania 
pozemkov,
b) informáciu, že na úradnej tabuli bol d�a 10.10.2016 zverejnený zámer na prevod 
nehnute�nosti,  

II.        schva�uje  
prevod prebyto�ného majetku mesta,  nehnute�nosti  v k. ú. Prievidza, pozemku parc. 
reg. C KN �. 8114/233, ostatná plocha, vo výmere 774 m2, ktorá je od�lenená 
z pôvodnej parc. reg. C KN �. 8114/79, zastavané plochy, vo výmere 10 755 m2

Geometrickým plánom �. 199/2016, ktorý vyhotovil Patricius Sova – GEOSKTEAM 
d�a 15.9.2016, pre CNC Trend, s.r.o., so sídlom Diviacka Nová Ves 277, za cenu 
7,18 €/m2 ur�enú pod�a znaleckého posudku �. 20/2014, vyhotoveného d�a 
22.12.2014 znalky�ou Ing. Luciou Peniažkovou, s podmienkou, že pred uzatvorením 
kúpnej zmluvy uzatvorí spol. CNC Trend, s.r.o., so spolo�nos�ou Prievidza Invest, 
s.r.o., Zmluvu o poskytovaní služieb,  spôsobom pod�a § 9a ods. 8 písm. e) zákona �. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako dôvod hodný osobitného zrete�a s odôvodnením, že 
na predmetnej nehnute�nosti bude vybudovaná prístupová komunikácia do budúcej 
výrobnej haly žiadate�a a dôjde k usporiadaniu pozemkov v priemyselnom parku.

�íslo: 481/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados� spolo�nosti VIP invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov                     
�. 191/17, o kúpu nehnute�ností v k.ú. Prievidza, �asti pozemku parcela  registra C 
KN �. 4861/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 52 m2, na ú�el majetkovoprávneho  
usporiadania  pozemku  pod stavbou po ukon�ení opláštenia a aktuálnym zameraním 
geometrickým plánom �. 233/16 zo d�a 6.9.2016, z dôvodu, že  uznesením MsZ �. 
205/16 zo d�a 26.4.2016 bol schválený prevod  majetku mesta pozemku parcela 
registra  4861/8, zastavané plochy a nádvoria , s výmerou 42 m2 a pozemok parcela  
registra C KN �. 4861/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2, 
a v porealiza�nom zameraní stavby bolo zistené, že žiadate� zabral z majetku mesta 
Prievidza 5 m2 naviac, 

II.  schva�uje 
zmenu uznesenia MsZ �. 205/16 zo d�a 26.04.2016 takto: pôvodný text v �asti II. sa 
vypúš�a a nahrádza textom: „prevod prebyto�ného majetku mesta, nehnute�nosti   
v k. ú. Prievidza,  pozemok parcela registra C KN �.4861/19, diel 3, zastavané plochy 
a nádvoria, s výmerou 5 m2, od�lenený a zameraný Geometrickým plánom  �. 
233/2016, vypracovaným spolo�nos�ou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., z 
pozemku parcela registra   C KN � 4861/1, ostatné plochy s  výmerou 3 754 m², 
vedeného na LV �. 1  a pozemok parcela  registra C KN �.4861/8, diel 1, zastavané 
plochy a nádvoria, s výmerou 47 m2, od�lenený a zameraný Geometrickým plánom  
�. 233/2016, vypracovaným spolo�nos�ou GEOSLUŽBA  PRIEVIDZA, s. r. o., z 
pozemku parcela  registra C KN � 4861/1, ostatné  plochy s  výmerou 3 754 m² 
vedeného na LV �. 1, pre spolo�nos� VIP invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. 
energetikov �. 191/17,  za cenu 200,00 €/m2, so záväzkom kupujúceho zaplati� spolu 
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s kúpnou cenou náhradu za užívanie nehnute�nosti – predmetu prevodu vo výške 
0,20 €/m²/de� od 01.10.2016 do 31.10.2016, na ú�el majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov pod stavbou vo  vlastníctve spolo�nosti, spôsobom predaja 
hore uvedených pozemkov pod�a § 9a ods. 8 písm. b)  zákona �. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov vzh�adom na skuto�nos�, že žiadané 
pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, 
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou,  
s podmienkou opláštenia bo�nej steny stavby vrátane schodiska s odkladacou 
podmienkou, že zmluva o prevode vlastníckeho práva sa uzatvorí po splnení 
dohodnutých podmienok tohto uznesenia“. 

�íslo: 482/16
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados� spolo�nosti VIP invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov                       
�. 191/17, o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 17/2016 o �as potrebný 
k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod schodiskom (vystaveniu 
kúpnopredajnej zmluvy), do 31.12.2016, 

II.  neschva�uje 
nájom majetku mesta,  nehnute�nosti v k. ú. Prievidza,  pozemku parcela registra C 
KN �.4861/14, diel 1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 5 m2, od�lenený a 
zameraný Geometrickým plánom �. 166/2015, vypracovaným spolo�nos�ou 
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou d�a 
25.08.2015 pod �. 701/2015,  z pozemku parcela registra C KN � 4861/1, ostatné  
plochy s  výmerou 3 754 m² (v �ase vypracovania GP), vedeného na LV �. 1 (nový 
stav parcela registra C KN �. 4861/14 s výmerou 201 m2) a pozemok parcela registra 
C KN �.4861/8, diel 1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 42 m2, od�lenený a 
zameraný Geometrickým plánom �. 348/2014, vypracovaným spolo�nos�ou 
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou d�a 
16.09.2014 pod �. 896/2014, z pozemku parcela registra C KN � 4861/1, ostatné  
plochy s  výmerou 3 754 m²  (v �ase vypracovania GP), vedeného na LV �. 1, pre 
spolo�nos� VIP invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. energetikov �. 191/17.  

�íslo: 483/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiados� Kláry Lú�anovej a manž., spolo�ne trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Krasku  
691/41, o kúpu nehnute�nosti v k. ú.  Prievidza, �asti  pozemku  parcela registra C KN 
�. 4815/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 8 m2,  na ú�el rozšírenia záhrady,  
b)  informáciu, že d�a 07.10.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
preda� prebyto�ný majetok mesta, nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, pod�a písmena a) 
tohto bodu, na ú�el rozšírenia záhrady, pre Kláru Lú�anovú a manž., spolo�ne trvalý 
pobyt Prievidza, Ulica I. Krasku 691/41;    

II.  schva�uje  
prevod prebyto�ného majetku mesta Prievidza, nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, 
pozemok  parcela registra   C KN �. 4815/22, ostatné plochy s  výmerou 8 m2, 
zameraný a od�lenený Geometrickým plánom �. 203/2016 vypracovaným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, z pozemku parcela registra E KN �. 11-5060/26, 
ostatné plochy s výmerou 776 m2, vedeného na LV �. 10652,  za cenu 20,00  €/m2,, 
pre Kláru  Lú�anovú a manž., spolo�ne trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Krasku 691/41,  
na ú�el rozšírenia záhrady, spôsobom pod�a §  9a ods.  8  písm.  e) zákona  �.  
138/1991 Zb. o   majetku   obcí  v znení   neskorších predpisov  ako dôvod  hodný  
osobitného zrete�a  odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je  dlhodobo oplotený, 



UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITE�STVA             

A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA 

  

        

20 

nachádza sa na �om stavba studne  a svojím  umiestnením  bezprostredne   prináleží 
k  nehnute�nostiam vo  vlastníctve  žiadate�ov. 

�íslo: 484/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados�  JUDr. Jána Lacku, trvalý pobyt Kanianka, Bojnická cesta �. 594/28,   
a) o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 9600,00 € ako protihodnotu toho, 
o �o sa vytvorením parkovacích miest zvýšila hodnota veci, pozemku vo vlastníctve 
mesta Prievidza parcela registra C KN �. 2059/1, alebo 
b) o zámenu pozemku pod parkoviskom za pozemky pod mestskými komunikáciami 
vo vlastníctve žiadate�a, alebo 
c) o nájom nehnute�ností – pozemku na ú�el parkovania troch motorových vozidiel, 
pri�om v nájomnom by boli zoh�adnené náklady na vybudovania parkovacích plôch 
vo výške 9600 € a cena reziden�nej karty 150 € ro�ne, 

II.   schva�uje  
majetkovoprávne vyporiadanie stavby - parkovacích miest na pozemku parcela reg. C 
KN �. 2059/1 a to tak, že od hodnoty 9600 € ur�enej znaleckým posudkom ako 
hodnota parkovacích miest bude v prípade preukázania prístupu verejnosti 
k parkovacím miestam po pracovnej dobe bývalého nájomcu a v �ase pracovného 
pokoja, poskytnuté mestu protiplnenie vo výške 150 € za 8 parkovacích miest a 4 
roky, v opa�nom prípade protiplnenie vo výške 1000 € za 8 parkovacích miest a 4 
roky ako pri vyhradenom parkovaní. 

�íslo: 485/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados�  JUDr. Eleonóry Kohajdovej, Notársky úrad,  so sídlom v Prievidzi, Ulica M. 
Mišíka  I. 2717/38A, o prehodnotenie  nájmu pozemku parcela reg. C KN �. 2059/1                           
v rozsahu výmery 24 m2 s návrhom na uzavretie novej nájomnej zmluvy za nájomné, 
v ktorom bude zoh�adnená investícia za vybudovanie 4 parkovacích miest 
a s návrhom, že  2 parkovacie miesta bude využíva� notársky úrad a 2 parkovacie 
miesta budú zahrnuté do centrálnej  parkovacej zóny, alebo odkúpenie stavby za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

II.   schva�uje  
a) zámer mesta prenecha� do nájmu do�asne prebyto�ný majetok mesta Prievidza, 

nehnute�nos� – pozemok v k.ú. Prievidza, parcela reg. C KN �. 2059/1, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 12 m², pre JUDr. Eleonóru Kohajdovú, Notársky úrad, so 
sídlom v Prievidzi, Ulica M. Mišíka  I. 2717/38A, na ú�el užívania predmetného 
pozemku ako jedno parkovacie miesto, 

b) spôsob pod�a § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zrete�a, nako�ko žiadate�ka bude 
užíva� vytvorenú parkovaciu plochu, ktorá slúži aj pre obyvate�ov mesta, �o je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy , t.j. starostlivos�ou  o 
všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvate�ov pod�a zákona �. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

c) za podmienok -  nájomného vo výške 5,00 €/m2/rok, na dobu neur�itú s 1-mesa�nou 
výpovednou lehotou a s povinnos�ou nájomcu odovzda� vybudované tri parkovacie 
miesta do CMPZ.  
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�íslo: 486/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

informáciu právnej kancelárie o rokovaní s Advokátskou kanceláriou, advokátom 
JUDr. Jánom Kokindom, právnym zástupcom spolo�nosti LK Consulting, s. r. o., 
Papra�ová 1/A, 821 01 Bratislava uskuto�nenom na základe uznesenia MsR                     
�. 303/16 a informáciu  o vypracovaní dvoch nezávislých znaleckých posudkov  na 
ohodnotenie   pozemku za�aženého vecným bremenom, jeden ZP bol  vypracovaný 
na náklady mesta Prievidza a druhý ZP bol  vypracovaný na náklady spolo�nosti LK 
Consulting, s. r. o., Papra�ová 1/A, 821 01 Bratislava, na ú�el mimosúdneho 
urovnania vo veci uplatnenia  práva zo zodpovednosti za vady z dôvodu dodato�ného  
za�aženia nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela  registra C KN �. 791/4, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 690 m2, odkúpenej  spolo�nos�ou LK 
Consulting, s. r. o., od mesta Prievidza  Kúpnou zmluvou �. 12/15 zo d�a 20.05.2015. 

II.  schva�uje 
uzatvorenie  Dohody o urovnaní medzi mestom Prievidza a spolo�nos�ou LK 
Consulting, s. r. o., Papra�ová 1/A, 821 01 Bratislava, predmetom  ktorej bude 
finan�né vyrovnanie  za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva na pozemku v k. ú. 
Prievidza, parcela  registra C KN �. 791/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
690 m2, vo výške 25 000 €, ktoré mesto Prievidza zaplatí spolo�nosti LK Consulting, 
s. r. o. 

�íslo: 487/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados� Mgr. Františka Küffera, trvalý pobyt Prievidza, Ulica J.Jesenského 2885/10, 
o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a to formou
a) kúpy nehnute�nosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN �. 

4755/11, ostatná plocha s výmerou 142 m2 alebo 
b) zriadenia vecného bremena na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN 

�. 4755/11, ostatná plocha s výmerou 142 m2 alebo 
c) zámenou pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN �. 4755/11, ostatná 

plocha s výmerou 142 m2 za pozemok, parcela registra C KN �. 4857/9, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 378 m2,   

na ú�el uloženia inžinierskych sieti pre plánovanú výstavbu, 
II. schva�uje  

a) zámer mesta previes� prebyto�ný majetok mesta Prievidza, nehnute�nos� – 
pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN �. 4755/11, ostatné plochy 
s výmerou 142 m2, od�lenený a zameraný Geometrickým plánom �. 167/2016, 
vypracovaným spolo�nos�ou GEOMAP Prievidza, s. r. o., úradne overeným Ing. 
Zuzanou Fašanekovou d�a 18.08.2016 pod �. 925/2016,  z pozemku parcela registra 
E KN �. 11-5060/24, ostatné  plochy s  výmerou 4306 m², vedeného na LV �. 10652, 
na ú�el uloženia inžinierskych sieti pre plánovanú výstavbu, pre Mgr. Františka 
Küffera, trvalý pobyt Prievidza, Ulica J. Jesenského 2885/10, za cenu 75 €/m2; 
b) spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia pod�a § 9a ods. 8 
písm. e) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zrete�a odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je 
bezprostredne pri�ahlý k pozemku, ktorý žiadate� Mgr. František Küffer nadobudne na 
základe kúpnej zmluvy uzatvorenej so spol. Petrochémia, a.s. 
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�íslo: 488/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

informáciu, že uznesením �. 334/16 zo d�a 27.06.2016 schválilo MsZ kúpu 
nehnute�nosti Slovenskej sporite�ne, a. s. v Prievidzi, nachádzajúcej sa  na Námestí 
slobody 12, za  kúpnu cenu vo výške  700 000,00 € a zámer   prenaja� nebytové 
priestory po  nadobudnutí  do vlastníctva mesta Prievidza  nehnute�nosti Slovenskej 
sporite�ne, a. s., v Prievidzi, Námestie slobody 12, v predpokladanom rozsahu 516,48 
m2 (z toho 354,08 m2 na prízemí administratívnej budovy a 162,48 m2 v suteréne 
administratívnej budovy),

II.   schva�uje  
a) uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim mesto Prievidza a predávajúcim 
Slovenská sporite��a, a. s., Tomášikova 48, Bratislava, predmetom ktorej je prevod 
vlastníctva nehnute�ností zapísaných na liste vlastníctva �. 1734 v k. ú. Prievidza, 
a to: stavba, súpisné �íslo 10721 - administratívna budova postavená na pozemku 
parcela �. 2096/1, stavba  bez súpisného �ísla – prístrešok pre osobné automobily 
postavená na pozemku parcela �. 2096/2, pozemok – parcela registra C KN �. 2096/1 
vo výmere 560 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok – parcela registra C KN �. 
2096/2 vo výmere 43 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok – parcela registra C 
KN �. 2096/3 vo výmere 395 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok – parcela 
registra C KN �. 2100/3 vo výmere 202 m2, ostatné plochy, pozemok – parcela 
registra C KN �. 2100/5 vo výmere 2302 m2, ostatné plochy, pozemok – parcela 
registra C KN �. 2100/6 vo výmere 73 m2, zastavané  plochy a nádvoria, pozemok – 
parcela registra C KN �. 2100/7 vo výmere 60 m2, zastavané  plochy a nádvoria, 
pozemok – parcela registra C KN �. 2100/12 vo výmere 22 m2, ostatné plochy, 
pozemok – parcela registra C KN �. 2100/17 vo výmere 10 m2, zastavané  plochy 
a nádvoria. Návrh kúpnej zmluvy je prílohou tohto uznesenia; 
b) zmenu uznesenia  MsZ �. 334/16 zo d�a 27.06.2016 bod III. takto: pôvodný text sa 
vypúš�a a nahrádza textom: 
„zámer prenaja� nebytové priestory po nadobudnutí do vlastníctva mesta Prievidza 
nehnute�nosti Slovenskej sporite�ne, a. s., Prievidza, Námestie slobody 12,                        
v predpokladanom rozsahu: nebytové priestory v suteréne  (1. podzemnom podlaží) 
nehnute�nosti vo výmere 62,80 m2, nebytové priestory na prízemí (1. nadzemnom 
podlaží) nehnute�nosti vo výmere 354,08 m2, nebytové priestory na prízemí (1. 
nadzemnom podlaží) vo vstupnej hale nehnute�nosti vo výmere 1,0 m2 za ú�elom 
umiestnenia bankomatu, �o spolu predstavuje nájom nebytových priestorov 
o celkovej výmere 432,88 m2, tak ako je to zakreslené v Prílohe �. 1a a v Prílohe �. 
1b Zmluvy, a dve trvalé parkovacie miesta v prístrešku pre osobné automobily tak, 
ako je to zakreslené v Prílohe �. 2 Zmluvy.“ 

�íslo: 489/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

a) žiados� Rady školy pri MŠ Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza a žiados� Rady 
školy pri ZŠ Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza na delegovanie zástupcu 
zria�ovate�a v rade školy za zosnulého Ing. Romana Gondu,  

b) návrh, aby do Rady školy pri MŠ Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza bol za 
zria�ovate�a, mesto Prievidza, delegovaný poslanec MsZ Mgr. Peter Krško, 

c) návrh, aby do Rady školy pri ZŠ Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza bol za 
zria�ovate�a, mesto Prievidza, delegovaný poslanec MsZ Mgr. Peter Krško, 

II. schva�uje  
a) zmenu uznesenia MsZ �. 505/14 zo d�a 09.12.2014 v �asti III.  
písm. a) MŠ, Malonecpalská ul., Prievidza a písm. b) ZŠ Malonecpalská ul.  
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sa vypúš�a „ Ing. Roman Gonda“, 
b) delegovanie  Mgr. Petra Kršku ako zástupcu zria�ovate�a, mesto Prievidza, do 
Rady školy  pri MŠ, Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza, 
c) delegovanie Mgr. Petra Kršku ako zástupcu zria�ovate�a, mesto Prievidza, do 
Rady školy pri ZŠ, Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza. 

�íslo: 490/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

návrh mesta na majetkovoprávne vysporiadanie �asti pozemkov z parcely reg. C KN  
�. 5170/14 vo výmere 7745 m2, zastavané plochy a nádvoria a z parcely reg. C KN �. 
5171/9 vo výmere 360 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Prievidza zapísaných 
na LV �. 4343, vo vlastníctve  Slovenskej republiky, v správe  Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava, na ú�el vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú 
dopravu a MHD, formou nájmu alebo zriadením vecného bremena v prospech mesta 
Prievidza,  

II. schva�uje  
majetkovoprávne vysporiadanie �asti pozemkov z parcely reg. C KN  �. 5170/14 
vo výmere 7745 m2, zastavané plochy a nádvoria a z parcely reg. C KN �. 5171/9 
vo výmere 360 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Prievidza zapísaných na LV 
�. 4343, vo vlastníctve  Slovenskej republiky, v správe Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava, na ú�el vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú 
dopravu a MHD formou nájmu alebo zriadením vecného bremena v prospech mesta 
Prievidza.  

�íslo: 491/16 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

návrh spolo�nosti Kaulfland Slovenská republika, v.o.s., so sídlom v Bratislave, 
Trnavská cesta 41/A, o spoluprácu s mestom Prievidza  vo veci vybudovania 
autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu a MHD na �asti pozemkov parc. reg. C 
KN �. 5170/14, 5174/9 a parc. reg. E KN �. 769/1  v k.ú. Prievidza na Nedožerskej 
ceste oproti pripravovanej predajne Kaufland, 

II. schva�uje  
uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a spolo�nos�ou Kaufland 
Slovenská republika, v.o.s., so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta 41/A,   
predmetom ktorej je vybudovanie autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu 
a MHD za podmienok: 

1. Mesto Prievidza sa zaväzuje zabezpe�i�  majetkovoprávne vysporiadanie �asti 
pozemkov: z parcely reg. C KN  �. 5170/14 vo výmere 7745 m2, zastavané plochy 
a nádvoria a z parcely reg. C KN �. 5171/9 vo výmere 360 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, v k. ú. Prievidza zapísaných na LV �. 4343, vo vlastníctve  Slovenskej 
republiky, v správe  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, formou nájmu 
alebo zriadením vecného bremena v prospech mesta Prievidza.  

2. Mesto Prievidza sa zaväzuje prenecha� do nájmu �as� pozemku z parcely reg. E 
KN �. 769/1 v k.ú. Prievidza  a  prenecha� do podnájmu  �asti pozemkov parc. 
reg. C KN �. 5170/14, �. 5174/9 v k.ú. Prievidza spolo�nosti Kaufland Slovenská 
republika, v.o.s., za ú�elom vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú 
dopravu a MHD na Nedožerskej ceste oproti pripravovanej predajne Kaufland. 

3. Kaufland Slovenská republika, v.o.s.,  sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpe�i�
vyhotovenie projektovej dokumentácie za ú�elom vybudovania  autobusovej 
zastávky a na vlastné náklady zhotovi� autobusovú zastávku na �asti pozemkov z  
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parcely reg. C KN  �. 5170/14 vo výmere 7745 m2, zastavané plochy a nádvoria 
a z parcely reg. C KN �. 5171/9 vo výmere 360 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
 k. ú. Prievidza zapísaných na LV �. 4343 vo vlastníctve vo vlastníctve  
Slovenskej republiky, v správe  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava a na 
�asti pozemku parcela reg. E KN �. 769/1 vo výmere 9574 m2, ostatné plochy, 
k.ú. Prievidza, zapísaný na LV �. 10652 vo vlastníctve mesta Prievidza. 

4. Kaufland Slovenská republika, v.o.s., sa zaväzuje  odovzda�  vybudovanú 
autobusovú zastávku  do majetku mesta Prievidza za cenu 1,00 € a mesto sa 
zaväzuje túto zastávku prevzia� do svojho majetku za cenu 1,00 € 
a zabezpe�ova� jej údržbu, úpravu, poriadok a �istotu. 

�íslo: 492/16
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie  

žiados�  spolo�nosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s., so sídlom v Bratislave, 
Trnavská cesta 41/A, o nájom �asti pozemku parcely reg. E KN �. 769/1 v k.ú. 
Prievidza  a podnájom �asti pozemkov parc. reg. C KN �. 5170/14, 5174/9 v k.ú. 
Prievidza za ú�elom vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu 
a MHD na Nedožerskej ceste oproti pripravovanej predajne Kaufland, 

II.   schva�uje  
a) zámer mesta Prievidza prenecha� do nájmu do�asne prebyto�ný majetok mesta, 
- nehnute�nos� v k. ú. Prievidza, �as� pozemku parcela registra E KN �. 769/1, 
zastavané plochy a nádvoria, na  Nedožerskej ceste (oproti pripravovanej predajne 
Kaufland),  pre spol. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 
41/A, Bratislava na ú�el vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu 
a MHD,  
b) zámer mesta Prievidza prenecha� do podnájmu 
- nehnute�nosti v k. ú. Prievidza, �as� pozemkov  z parcely reg. C KN  �. 5170/14 
vo výmere 7745 m2, zastavané plochy a nádvoria a z parcely reg. C KN �. 5171/9 
vo výmere 360 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Prievidza zapísaných na LV            
�. 4343, vo vlastníctve  Slovenskej republiky, v správe  Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava, ktoré mesto Prievidza užíva na základe nájomnej zmluvy, resp. 
zmluvy o zriadení vecného bremena, spol. Kaufland Slovenská republika, v.o.s., so 
sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava na ú�el vybudovania autobusovej zastávky 
pre prímestskú dopravu a MHD, 
c) spôsob pod�a § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zrete�a, nako�ko medzi základné úlohy 
mesta v zmysle zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj 
starostlivos� o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvate�ov, nako�ko 
nájomca bude na vlastné náklady vybuduje autobusovú zastávku pre prímestskú 
dopravu a MHD, ktorá bude slúži� obyvate�om mesta, 
d) za podmienok - nájomného vo výške 1,00  €/m2/rok  za obdobie odo d�a uzavretia 
nájomnej zmluvy na dobu ur�itú do �asu odovzdania autobusovej zastávky do 
majetku mesta. 
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Uznesenia  
Mestského zastupite�stva v Prievidzi 

zo d�a 31. 10. 2016 
od 444  do 492 

JUDr. Katarína Machá�ková 
primátorka mesta 

N á v r h o v á   k o m i s i a 

..............................................      .............................................      ............................................   
      Katarína �i�mancová       Ing. �uboš Jela�i�           Mgr. Oto Kó�a 
           predsední�ka               �len                                    �len 

Zapísala:  Ing. Na�a Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  2.11.2016 
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Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza 
prijaté na rokovaní MsZ 

d�a 31. 10. 2016 

VZN �. 7/2016, VZN �. 8/2016 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza �. 7/2016 
Mestské zastupite�stvo 
I. berie na vedomie 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza �. 7/2016 o zrušení 
Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a jej sú�astí, Materskej školy, 
Ul. P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, 
Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza a jej sú�astí, 

II.  schva�uje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza �. 7/2016 o zrušení Základnej školy, 
Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza a jej sú�astí, Materskej školy, Ul.                            
P. Dobšinského 746/5, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica 
P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza a jej sú�astí. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza �. 8/2016 
Mestské zastupite�stvo 
I.  berie na vedomie 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza �. 8/2016 o zrušení 
Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza a jej sú�astí, Materskej školy, 
Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, 
Malonecpalská ulica 206/37, 971 01 Prievidza a jej sú�astí, 

II.  schva�uje   
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza �. 8/2016 o zrušení Základnej školy, 
Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza a jej sú�astí, Materskej školy, Malonecpalská 
ul. 206/37, Prievidza a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská 
ulica 206/37, 971 01 Prievidza a jej sú�astí. 

JUDr. Katarína Machá�ková 
primátorka mesta 

N á v r h o v á   k o m i s i a 

..............................................      .............................................        ............................................   
      Katarína �i�mancová       Ing. �uboš Jela�i�           Mgr. Oto Kó�a 
           predsední�ka               �len                                   �len 

Zapísala:  Ing. Na�a Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  2.11.2016 
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