UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA
Zoznam uznesení
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 26. 6. 2017
od 231 do 306
231. Zloženie návrhovej komisie
232. Program rokovania MsZ
233. Vyhodnotenie uznesení MsZ
234. Informácia o pripravenom projekte „Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením
moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice
a záchytného parkoviska“
235. Informácia o pripravenom projekte „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ.
Ondrejova v meste Prievidza“
236. Nájom časti pozemku za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku medzi
Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“
237. Zrušenie uznesenia MsZ č. 223/17
238. Informácia o pripravenom projekte „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“
239. Informácia o pripravenom projekte „Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež
v Prievidzi“
240. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o.,
v roku 2016
241. Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza
242. Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 203/37, Prievidza
243. Školský vzdelávací program, inovovaný Školský vzdelávací program a Výchovný
program ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza
244. Školský vzdelávací program, inovovaný Školský vzdelávací program a Výchovný
program ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 203/37, Prievidza
245. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl – ZŠ s MŠ Ul. P. Ul. P. Dobšinského
746/5, Prievidza, ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 203/37, Prievidza, zmena v RŠ pri MŠ,
Ul. M. Mišíka 398/15, Prievidza
246. IS mesta Prievidza č. 90 – Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach
samosprávy mesta Prievidza
247. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2017
248. Informácia o výsledkoch kontroly vykonanej NKÚ SR a o prijatých opatreniach
249. Žiadosť Anny Petrášovej – AMPA o prehodnotenie zrušenia nájmu letnej terasy
250. Žiadosť Bc. Milana Lackoviča o kúpu nebytového priestoru (zmena uzn. MsZ č. 90/17)
251. Návrh mesta na predaj majetku mesta Richardovi Pišťánekovi
252. Žiadosť Richarda Pišťáneka o nájom časti pozemkov
253. Návrh mesta na vyhlásenie OVS – pozemky na Gazdovskej ulici
254. Žiadosť spol. METAL TECHNIK, s. r. o., o nájom časti pozemku
255. Návrh mesta na prenájom majetku mesta Ing. E. Steinemannovi
256. Žiadosť spol. SAXES, s. r. o., o nájom časti pozemku
257. Žiadosť spol. Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., o nájom časti pozemkov
258. Žiadosť Zlatice Kotlárovej o nájom časti pozemku
259. Žiadosť Tibora Haraga o nájom časti pozemku
260. Žiadosť Jany Babiarovej – Pazúrik o nájom časti pozemku
261. Žiadosť Mariána Chromého AUTO-MIX o nájom časti pozemku
262. Žiadosť Vladimíra Chromého o nájom časti pozemku
263. Žiadosť Patrície Vreckovej o nájom časti pozemku
264. Žiadosť Márie Chromej o nájom časti pozemku
265. Žiadosť spol. REKOSTAV SK, s.r.o., o nájom časti pozemkov
266. Žiadosť spol. QEX, a. s., o nájom časti pozemkov

1

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.

302.
303.
304.
305.
306.

Žiadosť spol. ARTON, s. r. o., o nájom časti pozemku
Žiadosť Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING o nájom časti pozemkov
Žiadosť spol. NUBIUM, s. r. o., o nájom časti pozemkov
Žiadosť Júliusa Píša o nájom časti pozemku
Žiadosť Ľubomíra Mečiara a manž. o nájom časti pozemku
Žiadosť organizácie Sv. Lujza, n.o., o uzavretie nájomnej zmluvy so SMMP, s. r. o.
Žiadosť Ing. Vladimila Milana o kúpu pozemku
Žiadosť Mgr. art. Romana Gatiala o kúpu časti pozemku
Žiadosť Dagmar Marcinekovej o kúpu spoluvlastníckej podielu - časti pozemku
Žiadosť Ing. Štefana Škrípa a manž. o kúpu časti pozemku
Žiadosť Tomáša Mečiara a Ing. Michaely Murkovej o kúpu časti pozemku
Žiadosť Ing. Jána Hanzela o kúpu časti pozemku
Žiadosť spol. r3nt, s. r. o., o kúpu pozemku
Žiadosť spol. SARASOTE GROUPE, s.r.o., o zrušenie predkupného práva
Žiadosť Margity Cagáňovej o kúpu časti pozemku
Žiadosť spol. LK Consulting, s.r.o., o kúpu časti pozemkov
Žiadosť Ing. Andrey Brezoňákovej o kúpu časti pozemku
Žiadosť spol. Grolmus, s. r. o., o kúpu časti pozemku (zámer mesta predať pozemok)
Žiadosť spol. Grolmus, s. r. o., o kúpu časti pozemku (zámer mesta prenajať pozemok)
Udelenie súhlasu s vybudovaním rampy a s rozšírením prístupovej komunikácie pre
spol. Grolmus, s. r. o.
Žiadosť Jozefa Petráša o kúpu pozemku
Žiadosť Dariny Petrášovej o kúpu pozemku
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na Traťovej ul., Železničiarskej ul.,
Mliekarenskej ul. za účelom rekonštrukcie existujúcich chodníkov
Žiadosť Hang Dinh Thu o zriadenie vecného bremena
Žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a manž. o zriadenie vecného bremena
Žiadosť Romana Keratu o zriadenie vecného bremena
Žiadosť spol. RIKU, s.r.o., o zriadenie vecného bremena
Žiadosť spoločnosti B&Š HoReCa, s. r. o., o zriadenie vecného bremena
Žiadosť Beáty Kuchárovej o zriadenie vecného bremena
Stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena na dočasnú dobu pre
Ing. Ivetu Seidlerovú (zmena uzn. MsZ č. 354/14 v znení 190/17)
Informácia k pripravovanej stavbe „Rekonštrukcia FŠ v Prievidzi“
Žiadosť spol. Brose Prievidza, s.r.o., o zníženie ceny za správu v priemyselnom parku
Zámer na prevod vlastníckeho práva k pozemkom v priemyselnom parku zo spol.
SMMP, s.r.o., na mesto Prievidza
Žiadosť spol. MH Invest II, s. r.o., o nájom nehnuteľností v priemyselnom parku za
účelom zhotovenia diela „zmena – zabezpečenie protipovodňovej ochrany“
Návrh spol. SMMP, s.r.o. a mesta Prievidza na prenájom nájom nehnuteľností
v priemyselnom parku za účelom zhotovenia diela „zmena – zabezpečenie
protipovodňovej ochrany“
Žiadosť OZ Spolu sme Prievidza o povolenie inštalácie pripomienkových kameňov
Úhrada časti straty spol. RTV Prievidza, s.r.o., za rok 2016
Zvýšenie členského príspevku n. o. OOCR RHNB na rok 2017
Zmena zapisovateľky komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP
Informácia o zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku
Zoznam VZN mesta Prievidza prijatých na rokovaní MsZ 26.6.2017



Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
v meste Prievidza
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 26. 6. 2017
od 231 do 306
číslo: 231/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloženie návrhovej komisie: Katarína Čičmancová – predsedníčka,
Mgr. Zuzana Vrecková – členka, Mgr. Peter Krško – člen,
II.
schvaľuje
zloženie návrhovej komisie: Katarína Čičmancová – predsedníčka, Mgr. Zuzana
Vrecková – členka, Mgr. Peter Krško – člen.
číslo: 232/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 6. 2017,
b) návrh primátorky mesta na stiahnutie žiadosti Štefana Gonsku o nájom časti
pozemku na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy z bodu
„Majetkovoprávne veci“,
II.
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 26. 6. 2017 so zmenou v rámci
bodu „majetkovoprávne veci“ - vypúšťa sa z rokovania žiadosť Štefana Gonsku
o nájom časti pozemku na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy.
číslo: 233/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi,
b) Vyhodnotenie uznesení MsZ týkajúcich sa „predaja, kúpy, zámeny, nájmu
nehnuteľností a vecných bremien“ za obdobie júl 2016 – február 2017,
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi,
c) Správu o výsledkoch kontrol;
II.
sleduje uznesenia
rok 2017: 53/II., III.; 101/II.; 155/II.; 156/II.;
rok 2016: 123/II.; 278/II.; 336/II.; 337/II.; 338/II.; 339/II.; 342/II.; 496/II.; 542/II.; 547/II.
rok 2015: 144/II.; 255/II.; 327/III.; 389/III. b)
rok 2014: 199/I.; 414/II.
rok 2011: 73/IV. až VI.; 238/III.
rok 2010: 246/II. bod M9
rok 1997: 224/II.
predaj, kúpa, zámena, nájom nehnuteľností a zriadenie vecných bremien:
rok 2017: 19; 20; 22; 29; 35; 36; 37; 38; 40; 46; 50; 83; 84; 85; 90; 91; 93; 95; 71; 73;
11; 13; 15; 16; 17; 33; 16; 192; 191; 132
rok 2016: 360; 408; 413; 423; 424; 429; 430; 459; 466; 467; 468; 470; 479; 484; 485;
490; 491; 492; 517; 528; 531; 535; 537; 538; 305; 324; 325; 331; 271; 272;
273; 201; 34; 395; 505; 60; 506; 508; 511; 16; 512; 400; 451; 453; 455;
150; 397; 394; 396; 398; 351; 352; 353; 235; 383; 354; 357; 231; 297; 298;
299; 302; 232; 146; 303; 237; 238; 240; 147; 148; 58; 62; 11; 12; 13; 14;
15; 17; 18; 20; 21; 397; 455
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rok 2015: 537; 462; 409; 349; 355; 281; 139; 15; 75; 187; 77; 325; 274; 372; 371;
171; 433/IV; 177; 550; 441; 506; 508; 511; 514; 513; 515; 440; 442; 405;
375; 377; 378; 269; 270; 273; 275; 278; 226; 105; 109; 110; 8
rok 2014: 414; 428; 434; 320; 319; 344; 347; 414; 122; 387; 386; 262; 351; 349; 293
rok 2013: 359; 470; 454; 409
rok 2012: 261
III.

vypúšťa zo sledovania uznesenia
rok 2017: 7/II.; 54/IV.; 102/II.; 108/II.; 161/II; 162/II.
rok 2016: 436/II.; 437/III.; 540/II.; 546/II.
predaj, kúpa, zámena, nájom nehnuteľností a zriadenie vecných bremien:
rok 2017: 18; 23; 24; 25; 31; 32; 39; 41; 42; 47; 75; 77; 78; 86; 87; 94; 14;
rok 2016: 359; 361; 362; 364; 365; 366; 369; 370; 372; 374; 378; 381; 382; 383; 384;
402; 403; 404; 406; 407; 410; 411; 412; 415; 417; 418; 421; 422; 431; 432;
433; 456; 457; 462; 464; 465; 469; 472; 474; 477; 478; 480; 481; 483; 486;
487; 488; 515; 516; 518; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 530; 532; 536;
306; 309; 311; 314; 250; 315; 316; 321; 322; 328; 273; 334; 249; 252; 205;
171; 259; 267; 216; 268; 174; 79; 175; 178; 179; 180; 182; 183; 184; 188;
88; 189; 89; 190; 90; 191; 91; 194; 198; 124; 199; 200; 95; 202; 104; 97;
206; 215; 106; 82; 99; 100; 101; 28; 40; 509; 510; 513; 450; 454; 399; 355;
356; 301; 236; 239; 241; 242; 145; 59; 64; 10
rok 2015: 520; 521; 471; 473; 283; 272; 331; 227; 271; 62; 7; 9
rok 2014: 327; 66; 218; 303; 254; 348; 350; 266; 147

IV.

opravuje uznesenia
rok 2017:
Uznesenie MsZ č. 37/17 zo dňa 30.01.2017 sa opravuje takto:
v časti II. sa za text: „ parcela registra C KN č. 8065/3,“ dopĺňa text: „ diel 1 “.
rok 2016:
Uznesenie MsZ č. 468/16 zo dňa 31.10.2016 sa opravuje takto:
v časti II. sa za text: „ a parcelu registra C KN č. 8070/1, “ dopĺňa text: „ diel 6 “.

V.

ruší uznesenia
predaj, kúpa, zámena, nájom nehnuteľností a zriadenie vecných bremien:
rok 2016: 379; 323; 327; 181; 30;
rok 2014: 309

číslo: 234/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o pripravenom projekte „Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením
moderných dopravných informačných systémov a
rekonštrukciou autobusovej
stanice a záchytného parkoviska“ s kódom NFP302010K429 a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
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a)

b)
c)
d)

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie atraktivity
VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a
rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“, realizovaného
v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta a strategickými
dokumentmi samosprávneho kraja;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 44 298,26 EUR s DPH,
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

číslo: 235/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Informáciu o pripravenom projekte „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a
Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“ s kódom NFP302040K425 a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
b) rozpočet pripravovaného projektu v nasledovnej štruktúre




II.

Celková výška oprávnených výdavkov 498 477,84 EUR
Percento spolufinancovania vo forme NFP - 95%
Žiadaná výška NFP – 473 553,95 EUR
Spolufinancovanie mesta Prievidza – 24 923,89 EUR
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku
medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“ s kódom NFP302040K425,
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade
s územným plánom mesta, platným programom rozvoja mesta a ďalšími
strategickými dokumentmi mesta a samosprávneho kraja,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP, čo predstavuje 24 923,89 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

číslo: 236/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť mesta Prievidza o nájom časti pozemku parc. reg. C KN č. 4870/9, ostatné
plochy v rozsahu výmery 166 m² v k.ú. Prievidza, vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi – farnosť Prievidza - Zapotôčky, za účelom realizácie projektu „Revitalizácia
vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza,
II.

schvaľuje
a) nájom časti pozemku parc. reg. C KN č. 4870/9, ostatné plochy v rozsahu výmery
166 m² v k.ú. Prievidza, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Prievidza Zapotôčky, za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I.
Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza,
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
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starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca mesto Prievidza zrealizuje na predmetnej parcele revitalizáciu vnútrobloku
c) za podmienok - nájomného vo výške 1,00 €/rok za celý predmet nájmu za obdobie
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2024 s možnosťou jej
predĺženia po uplynutí doby nájmu písomným dodatkom,
d) účinnosť zmluvy je podmienená vydaním a právoplatnosťou príslušného povolenia
na stavbu a zároveň schválením žiadosti nájomcu o nenávratný finančný príspevok.
Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia nájomcu
prenajímateľovi o začatí prác na predmetnej stavbe.
číslo: 237/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 223/17 zo dňa 16. 6. 2017,
II.
ruší
uznesenie MsZ č. 223/17 zo dňa 16. 6. 2017.
číslo: 238/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Informáciu o pripravenom projekte „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“
s kódom NFP302010J659 a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
b) rozpočet pripravovaného projektu v nasledovnej štruktúre




II.

Celková výška oprávnených výdavkov 1 538 289,82 EUR
Percento spolufinancovania vo forme NFP - 95%
Žiadaná výška NFP – 1 461 375,33 EUR
Spolufinancovanie mesta Prievidza – 76 914,49 EUR
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa medzi
mestami Prievidza a Bojnice“ s kódom NFP302010J659, realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta,
platným programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi mesta, ktorý
bol pripravený spoločne s mestom Bojnice, rovnako ako aj s ďalšími strategickými
dokumentmi mesta a samosprávneho kraja,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c)zabezpečenie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP, čo predstavuje 76 914,49 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

číslo: 239/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zlepšenie športových podmienok pre
deti a mládež v Prievidzi “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež
v Prievidzi“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 16 871 € t. j. 27,6 % z celkových výdavkov na
projekt.
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číslo: 240/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o.
v roku 2016.
číslo: 241/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh na zrušenie Zriaďovacej listiny Materskej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5,
Prievidza zo dňa 28.08.1992 v znení Dodatkov č. 1 - 6,
b) návrh na zrušenie Zriaďovacej listiny Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5,
Prievidza zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatkov č. 1 - 6,
c) návrh Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou,
Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza.
II.
schvaľuje
a) zrušenie Zriaďovacej listiny Materskej školy, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
zo dňa 28.08.1992 v znení Dodatkov č. 1 - 6,
b) zrušenie Zriaďovacej listiny Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza
zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatkov č. 1 - 6,
c) Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/
5, Prievidza.
číslo: 242/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh na zrušenie Zriaďovacej listiny Materskej školy, Malonecpalská ulica 206/37,
Prievidza zo dňa 28.08.1992 v znení Dodatkov č. 1 - 5,
b) návrh na zrušenie Zriaďovacej listiny Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/37,
Prievidza zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatkov č. 1 - 7,
c) návrh Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica
206/ 37, Prievidza;
II.
schvaľuje
a) zrušenie Zriaďovacej listiny Materskej školy, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza
zo dňa 28.08.1992 v znení Dodatkov č. 1 - 5,
b) zrušenie Zriaďovacej listiny Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza
zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatkov č. 1 - 7,
c) Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica
206/37, Prievidza.
číslo: 243/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Školského vzdelávacieho programu, inovovaného Školského vzdelávacieho
programu a Výchovného programu Základnej školy s materskou školou, Ulica P.
Dobšinského 746/5, Prievidza platný od 01.09.2017,
II.
schvaľuje
Školský vzdelávací program, inovovaný Školský vzdelávací program a Výchovný
program Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza
platný od 01.09.2017.
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číslo: 244/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Školského vzdelávacieho programu, inovovaného Školského vzdelávacieho
programu a Výchovného programu Základnej školy s materskou školou,
Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza platný od 01.09.2017,
II.
schvaľuje
Školský vzdelávací program, inovovaný Školský vzdelávací program a Výchovný
program Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza
platný od 01.09.2017.
číslo: 245/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh, aby do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza boli
za zriaďovateľa, mesto Prievidza, delegovaní:
Ing. Soňa Babiaková, Bc. Viera Ďurčeková, Mgr. Peter Krško a Ing. Milan
Simušiak,
b) návrh, aby do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza boli
za zriaďovateľa, mesto Prievidza, delegovaní:
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD., Mgr. Zuzana Vrecková, MVDr. Vladimír Petráš
a Ing. Jozef Polerecký,
c) žiadosť Rady školy pri MŠ, Ulica M. Mišíka 398/ 15, Prievidza
na delegovanie zástupcu zriaďovateľa v rade školy za Juraja Ohradzanského,
d) návrh, aby do Rady školy pri MŠ Ulica M. Mišíka 398/15 bol za zriaďovateľa,
mesto Prievidza, delegovaný Mgr. Michal Ďureje,
II.
schvaľuje
a) delegovanie Ing. Soni Babiakovej, Bc. Viery Ďurčekovej, Mgr. Petra Krška a Ing.
Milana Simušiaka ako zástupcov zriaďovateľa, mesto Prievidza, do Rady školy
pri ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza,
b) delegovanie JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu PhD., Mgr. Zuzany Vreckovej, MVDr.
Vladimíra Petráša a Ing. Jozefa Polereckého ako zástupcov zriaďovateľa, mesto
Prievidza, do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza,
c) zmenu uznesenia MsZ č. 505/14 zo dňa 09.12.2014 v časti III.
písm. a) MŠ, Ul. M. Mišíka, Prievidza sa vypúšťa „ Juraj Ohradzanský“,
d) delegovanie Mgr. Michala Ďurejeho ako zástupcu zriaďovateľa, mesto Prievidza,
do Rady školy pri MŠ, Ulica M. Mišíka 398/ 15, Prievidza.
číslo: 246/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Internej smernice mesta Prievidza č. 90 – Zásady pre vybavovanie sťažností
v podmienkach samosprávy mesta Prievidza,
II.
schvaľuje
výnimku z IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi z dôvodu, že návrh internej
smernice č. 90 nebol pred zasadnutím MsZ prerokovaný vo všetkých stálych
komisiách MsZ,
III.
schvaľuje
Internú smernicu mesta Prievidza č. 90 – Zásady pre vybavovanie sťažností
v podmienkach samosprávy mesta Prievidza.
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číslo: 247/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2017,
II.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2017.
číslo: 248/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o výsledkoch kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy
s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach za obdobie od 1.1.2015 do
31.12.2015
a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených
nedostatkov, ktorá bola vykonaná v meste Prievidza Najvyšším kontrolným úradom
SR v čase od 07.03.2017 do 13.06.2017.
číslo: 249/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Anny Petrášovej - AMPA, miesto podnikania Ulica J. Matušku 761/6,
Prievidza, o prehodnotenie zrušenia nájmu letnej terasy na pozemku parcela reg.
C KN č. 2120/1 v rozsahu výmery 45 m²,
b) informáciu, že dňa 02.02.2017 podalo mesto Prievidza na Okresný súd Prievidza
žalobu o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, ktorá smeruje okrem iných aj proti
Anne Petrášovej ako žalovanej v 4. rade, ktorá neoprávnene uzatvorila záložnú
zmluvu na nehnuteľnosti po tom, ako mesto Prievidza odstúpilo od zmlúv, na základe
ktorých Anne Petrášovej tieto pozemky previedlo,
c) informáciu, že žiadateľka doručila prehlásenie, že nemá voči mestu žiadne
záväzky, aj napriek tomu, že toto tvrdenie je nepravdivé, nakoľko má voči mestu
nesplnené záväzky, a to neodovzdané pozemky, ktoré boli predmetom zmlúv
uzatvorených s mestom, od ktorých mesto odstúpilo a žiadateľka mala záväzok tieto
pozemky mestu vrátiť,
II.
neschvaľuje
žiadosť Anny Petrášovej - AMPA, miesto podnikania Ulica J. Matušku 761/6,
Prievidza o nájom letnej terasy na pozemku parcela reg. C KN č. 2120/1 v rozsahu
výmery 45 m² vzhľadom na to, že žiadateľka nemá vysporiadané záväzky voči mestu
Prievidza.
číslo: 250/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Bc. Milana Lackoviča, trvalý pobyt Nová 796, Dobšiná, o kúpu
nehnuteľnosti – nebytového priestoru v suteréne priestor č. 12- vo vchode č. 34 CO-kryt bytového domu súpisné č. 20143 na Ulici B. Björnsona v Prievidzi, ktorý
žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej so spol. SMMP, s.r.o., na
účel zriadenia priestorov športovej činnosti – halového veslovania,
b) informáciu o doručení Znaleckého posudku č. 17/2017 vypracovaného znalcom
Ing. Adolfom Daubnerom, ktorý ohodnotil podiel na pozemku prislúchajúci
k nebytovému priestoru na 941,78 € a nebytový priestor na 8 861,19 €,
c) stanovisko Okresného úradu Prievidza odboru krízového riadenia k predmetnému
nebytovému priestoru,
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II.

schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 90/17 zo dňa 27.02.2017 takto:
v časti II. písm. b) sa vypúšťa text: „za podmienky zabezpečenia zmeny zápisu
nebytového priestoru na liste vlastníctva“.

číslo: 251/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh mesta na predaj prebytočného majetku mesta Prievidza – nehnuteľnosti
časti pozemku parcela reg. C KN č. 5305/6, v rozsahu výmery podľa zamerania
geometrickým plánom, pre Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395, na účel
vybudovania prístupovej komunikácie do garáží pod plánovanou stavbou bytového
komplexu „NORTH RESIDENCE“, s podmienkou Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt
Poruba 395, investora stavby bytového komplexu „NORTH RESIDENCE“ previesť
predmetný pozemok vlastníkom garáží,
b) informáciu, že dňa 24.05.2017 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer
previesť pozemok parcela reg. C KN č. 5305/13, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 420 m², pre Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta Prievidza – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza
pozemku parcela reg. C KN č. 5305/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 420
m² odčleneného Geometrickým plánom č. 101/2017 vyhotoveným Patriciusom
Sovom GEOSKTEAM dňa 10.05.2017 z pozemku parcela reg. C KN č. 5305/6, na
účel vybudovania prístupovej komunikácie do garáží pod plánovanou stavbou
bytového komplexu „NORTH RESIDENCE“ za cenu vo výške 8,47 €/m² určenú
Znaleckým posudkom č. 168/2017, s podmienkou kupujúceho previesť predmetný
pozemok vlastníkom garáží, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že vybudovaná prístupová komunikácia bude
slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri
výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, pre Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395.
číslo: 252/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395, o nájom nehnuteľností v k.ú.
Prievidza – časti pozemkov vo vlastníctve mesta na ulici Na karasiny parcela reg. C
KN č. 5305/6, č. 5314/1 a č. 5298/3, spolu v rozsahu výmery približne 2800 m2, na
účel vybudovania cestnej komunikácie a chodníka, 7 parkovacích miest, 2 stojísk na
komunálny odpad podľa priloženej technickej dokumentácie a ich následné
odovzdanie do majetku mesta. Žiadateľ sa zaväzuje posunúť plot od materskej školy
podľa žiadosti poslancov lokality Sever – Kopanice. Žiadateľ je investorom stavby
bytového komplexu „NORTH RESIDENCE“ a na základe zmluvy o budúcej zmluve
budúcim kupujúcim pozemkov parcela reg. C KN č. 5305/8, č. 5315, č. 5316/1, č.
5316/4, č. 7065/7 a č. 7065/9, na ktorých je plánovaná výstavba bytového komplexu
a ktoré sú bezprostredne priľahlé k pozemkom, o nájom ktorých žiadateľ žiada,
b) informáciu, že dňa 24.05.2017 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer
prenechať do nájmu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemkov na ulici Na
karasiny parcela reg. C KN č. 5305/6, č. 5314/1 a č. 5298/3, spolu v rozsahu výmery
približne 2400 m2 pre Richarda Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395,
II.
schvaľuje
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nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza - nehnuteľnosti v k.ú.
Prievidza - časti pozemkov na ulici Na karasiny parcela reg. C KN č. 5305/6, č.
5314/1 a č. 5298/3, spolu v rozsahu výmery približne 2400 m2, na účel vybudovania
cestnej komunikácie a chodníka, 7 parkovacích miest, 2 stojísk na komunálny odpad
podľa priloženej technickej dokumentácie, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že vybudovaná cestná komunikácia,
chodník, parkovacie miesta a stojiská na komunálny odpad budú slúžiť aj pre
obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, za podmienok - nájomného vo výške 1 €/rok, na dobu určitú do
skolaudovania bytového komplexu „NORTH RESIDENCE“ s 3-mesačnou
výpovednou lehotou so záväzkom nájomcu bezodplatne odovzdať spevnené plochy
vybudované na pozemkoch vo vlastníctve mesta – cestnú komunikáciu, chodník,
parkovacie miesta a stojiská na komunálny odpad do majetku mesta, vykonať
prekládku jestvujúceho oplotenia MŠ Clementisa, vybudovať úplne nové oplotenie
podľa zamerania a schválenia VVO č. 4 a zabezpečiť presadenie všetkých stromov,
ktoré bude nevyhnutné presadiť v súvislosti s vybudovaním nových chodníkov a to
tak, aby minimálna vzdialenosť stromu od chodníka bola 1,0 m, pre Richarda
Pišťáneka, trvalý pobyt Poruba 395.
číslo: 253/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže prenechať do nájmu
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - pozemky parcela reg. C KN č. 6652/104, č. 6652/187,
č. 6652/60, č. 6652/36, č. 6652/24, č. 6652/25, č. 6652/23, č. 6628/124;
II.
schvaľuje
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta v k.ú.
Prievidza – nehnuteľnosti pozemky parcela reg. C KN č. 6652/104, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 102 m², časť pozemku parcela reg. C KN č. 6652/187,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 428 m², č. 6652/60, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 363 m², č. 6652/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
400 m², č. 6652/224, záhrady, s výmerou 754 m² odčlenený Geometrickým plánom č.
153/2017 z pozemku parcela č. 6652/25, záhrady s výmerou 1966 m², č. 6652/24,
záhrady s výmerou 747 m², č. 6652/23, záhrady s výmerou 349 m² a č. 6628/124,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 463 m², formou obchodnej verejnej súťaže
s podmienkami:
1. účel využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza
2. nájomné – minimálne vo výške 1,00 €/m²/rok
3. doba nájmu – určitá 3 roky odo dňa podpisu zmluvy
číslo: 254/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti METAL TECHNIK, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Šulekova 12,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č.
5061/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 47 m2, na účel umiestnenia
celoročného vonkajšieho sedenia, terasy pred prevádzkou reštaurácie na Šulekovej
ulici 12,
II.
neschvaľuje
nájom majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra
C KN č. 5061/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 47 m2, pre spol.
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METAL TECHNIK, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Šulekova 12, na účel umiestnenia
celoročného vonkajšieho sedenia, terasy pred prevádzkou reštaurácie na Šulekovej
ulici 12.
číslo: 255/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh mesta na prenechanie do nájmu majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5946, záhrady vo výmere 378 m 2, pre
Ing. Erharda Steinemanna, trvalý pobyt Fialková ulica 4, Prievidza, za účelom
starostlivosti o pozemok, nakoľko žiadaný pozemok susedí s pozemkami vo
vlastníctve Ing. Erharda Steinemanna a tento užíva od roku 1977,
b) informáciu, že dňa 29.05.2017 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer
prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza - pozemok parcela registra C KN
5946, záhrady vo výmere 378 m2, pre Ing. Erharda Steinemanna, trvalý pobyt
Fialková ulica 4, Prievidza,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza - nehnuteľnosti v k.ú.
Prievidza - pozemok parcela registra C KN 5946, záhrady vo výmere 378 m2, na
záhradkárske účely, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa je aj skutočnosť,
že žiadaný pozemok je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam
vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
verejnoprospešné služby - správu a údržbu verejnej zelene, za podmienok
nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou
lehotou, pre Ing. Erharda Steinemanna, trvalý pobyt Fialková ulica 4, Prievidza.
číslo: 256/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického 498/2,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č.
2122/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 9 m2 tesne vedľa budovy
prevádzky URBAN café na Námestí slobody 29 v Prievidzi na účel umiestnenia
vonkajšieho sedenia – terasy,
b) informáciu, že dňa 16.05.2017 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer
prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza - časť pozemku parcela registra C
KN 2122/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 9 m2, pre spol. SAXES,
s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického 498/2,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN 2122/1, zastavané plochy a nádvoria,
v rozsahu výmery 9 m2, tesne vedľa budovy prevádzky URBAN café na Námestí
slobody 29 v Prievidzi na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy so
záberom počas celého roka, pre spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi,
Makovického 498/2, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi
základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby
jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom
prostredí, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta, za podmienok - nájomného vo výške
0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od
16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou
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dodržania platných Regulatív letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách
v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi a zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí
vonkajšieho sedenia – terasy.
číslo: 257/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., so sídlom v Prievidzi, Košovská
cesta 12, o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Námestí slobody, časti
pozemkov parcela reg. C KN č. 1835/10 a parcela reg. E KN č. 399/1 spolu
v rozsahu výmery 30 m2, na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia,
terasy pred predajňou,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta:
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časti pozemkov, parcela reg. C KN č. 1835/10 a
parcela reg. E KN č. 399/1, spolu v rozsahu výmery 30 m2, na účel umiestnenia
vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka,
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa nakoľko medzi základné úlohy mesta
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť
obyvateľom mesta,
c) za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo
výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou
výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí
vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným Regulatívom letných terás na
Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi, pre
spol. Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 12.
číslo: 258/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Zlatice Kotlárovej, trvalý pobyt Prievidza, Bakalárska ulica 38/6, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 2059/1,
ostatné plochy spolu v rozsahu výmery 20 m2, z toho 5 m² na účel umiestnenia
zmrzlinového stánku a 15 m² na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia,
terasy na Ulici M. Mišíka (oproti predajni CBA),
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta:
nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 2059/1, ostatné
plochy spolu v rozsahu výmery 20 m2, z toho 5 m² na účel umiestnenia zmrzlinového
stánku a 15 m² na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy na Ulici
M. Mišíka (oproti predajni CBA),
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa nakoľko medzi základné úlohy
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť
obyvateľom mesta,
c) za podmienok nájomného za 15 m² 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., a nájomného za 5
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m² vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou,
s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy,
pre Zlaticu Kotlárovú, trvalý pobyt Prievidza, Bakalárska ulica 38/6.
číslo: 259/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Tibora Haraga, s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra C KN č.
3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, na účel vybudovania
parkovacieho miesta,
b) informáciu, že dňa 09.06.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, pre Tibora Hagara,
s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania
parkovacieho miesta;
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra C KN 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 12 m2, pre Tibora Hagara, s miestom podnikania Matice slovenskej 18,
Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta na dobu neurčitú, za cenu
150,00 €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ;
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ –
nájomca má v bezprostrednej blízkosti požadovaného pozemku prevádzku – Pizzeria
Pepperoni, ktorá zabezpečuje služby pre obyvateľov mesta, a ktorú je potrebné
zásobovať, a tiež medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný
rozvoj územia mesta a o potreby svojich obyvateľov.
číslo: 260/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Jany Babiarovej - Pazúrik, s miestom podnikania Matice slovenskej 18,
Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra C
KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, na účel
vybudovania parkovacieho miesta,
b) informáciu, že dňa 09.06.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, pre Janu Babiarovú
- Pazúrik, s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania
parkovacieho miesta;
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra C KN 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 12 m2, pre Janu Babiarovú – Pazúrik, s miestom podnikania Matice
slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta na dobu neurčitú,
za cenu 150,00 €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ
v CMPZ; spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ –
nájomca má v bezprostrednej blízkosti požadovaného pozemku prevádzku –
nechtové štúdio Pazúrik, ktorá zabezpečuje služby pre obyvateľov mesta, a ktorú je
potrebné zásobovať, a tiež medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990
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Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť
o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby svojich obyvateľov.
číslo: 261/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Mariána Chromého AUTO-MIX, s miestom podnikania Matice slovenskej
18, Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra
C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, na účel
vybudovania parkovacieho miesta,
b) informáciu, že dňa 09.06.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, pre Mariána
Chromého AUTO-MIX, s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel
vybudovania parkovacieho miesta,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra C KN 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 12 m2, pre Mariána Chromého AUTO-MIX, s miestom podnikania Matice
slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta na dobu neurčitú,
za cenu 150,00 €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ
v CMPZ; spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ
– nájomca má v bezprostrednej blízkosti požadovaného pozemku prevádzku – AUTOMIX, ktorá zabezpečuje služby pre obyvateľov mesta, a ktorú je potrebné zásobovať,
a tiež medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj
územia mesta a o potreby svojich obyvateľov.
číslo: 262/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Vladimíra Chromého, s miestom podnikania Matice slovenskej 18,
Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra C
KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, na účel
vybudovania parkovacieho miesta,
b) informáciu, že dňa 09.06.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, pre Vladimíra
Chromého, s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel
vybudovania parkovacieho miesta;
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra C KN 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 12 m2, pre Vladimíra Chromého, s miestom podnikania Matice slovenskej 18,
Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta na dobu neurčitú, za cenu
150,00 €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ;
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ –
nájomca má v bezprostrednej blízkosti požadovaného pozemku prevádzku – predaj
koženej galantérie, ktorá zabezpečuje služby pre obyvateľov mesta, a ktorú je
potrebné zásobovať, a tiež medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť
o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby svojich obyvateľov.
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číslo: 263/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Patrície Vreckovej, s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra C KN č.
3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, na účel vybudovania
parkovacieho miesta,
b) informáciu, že dňa 09.06.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, pre Patríciu
Vreckovú, s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel
vybudovania parkovacieho miesta.
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra C KN 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 12 m2, pre Patríciu Vreckovú, s miestom podnikania Matice slovenskej 18,
Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta na dobu neurčitú, za cenu
150,00 €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ;
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ –
nájomca má v bezprostrednej blízkosti požadovaného pozemku prevádzku – Bagetka,
ktorá zabezpečuje služby pre obyvateľov mesta, a ktorú je potrebné zásobovať, a tiež
medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta
a o potreby svojich obyvateľov.
číslo: 264/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Márie Chromej, s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra C KN č.
3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, na účel vybudovania
parkovacieho miesta,
b) informáciu, že dňa 09.06.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, pre Máriu Chromú,
s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza, na účel vybudovania
parkovacieho miesta,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra C KN 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 12 m2, pre Máriu Chromú, s miestom podnikania Matice slovenskej 18,
Prievidza, na účel vybudovania parkovacieho miesta na dobu neurčitú, za cenu
150,00 €/rok, čo predstavuje hodnotu ročnej rezidentskej karty – podnikateľ v CMPZ;
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ –
nájomca má v bezprostrednej blízkosti požadovaného pozemku prevádzku – CH V M
oprava obuvi, ktorá zabezpečuje služby pre obyvateľov mesta, a ktorú je potrebné
zásobovať, a tiež medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný
rozvoj územia mesta a o potreby svojich obyvateľov.
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číslo: 265/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spol. REKOSTAV SK s.r.o., so sídlom Poruba 395, o nájom nehnuteľností
v k.ú. Prievidza – časti pozemkov vo vlastníctve mesta parcela reg. C KN č. 8/1 a č.
8/3 spolu v rozsahu výmery približne 70 m2 pod parkovacími státiami vo vlastníctve
žiadateľa, na účel nadobudnutia vzťahu k pozemku pre potreby kolaudačného
konania,
b) informáciu, že dňa 09.06.2017 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer
prenechať do nájmu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemkov parcela reg. C
KN č. 8/1 a č. 8/3 spolu v rozsahu výmery približne 70 m2, pre spol. REKOSTAV SK
s.r.o., so sídlom Poruba 395,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza – nehnuteľností v k.ú.
Prievidza - časti pozemkov parcela reg. C KN č. 8/1 a č. 8/3 spolu v rozsahu výmery
približne 70 m2 pod parkovacími státiami vo vlastníctve žiadateľa, na účel
nadobudnutia vzťahu k pozemku pre potreby kolaudačného konania, spôsobom
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľ o nájom
je vlastníkom parkovacích miest nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch,
ktoré po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prevedie do majetku mesta a tieto
budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri
výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, za podmienok - nájomného vo výške 1 € počas doby nájmu, na dobu
neurčitú s podmienkou, že do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia žiadateľ prevedie do majetku mesta vybudované parkovacie plochy,
chodník postavený na pozemku parcela reg. C KN č. 86/1 a pozemok pod ním.
číslo: 266/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. QEX, a.s., so sídlom v Trenčíne, Brnianska ulica 1, o nájom
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov na Pribinovom námestí, Nábrežnej
ulici a Ulici M. Mišíka parcela registra C KN č. 2121, č. 3976/18 a č. 1936/3 spolu v
rozsahu výmery 6 m², na ktorých sú umiestnené 4 kusy reklamných zariadení vo
vlastníctve žiadateľa (predtým spol. užívala pozemky na základe rozhodnutia
o zábere verejného priestranstva),
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta:
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza – časti pozemkov parcela reg. C KN č. 2121, č.
3976/18 a č. 1936/3 spolu v rozsahu výmery 6 m², na ktorých sú umiestnené 4 kusy
reklamných zariadení vo vlastníctve žiadateľa,
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že
umiestnené reklamné zariadenia nachádzajúce sa na pozemkoch vo vlastníctve
mesta sú vo vlastníctve žiadateľa,
c) za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017
s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ uhradí mestu do 31.08.2017
jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva od 01.01.2017 do
31.08.2017 a zostávajúci nájom od 01.09.2017 do 31.12.2017 uhradí do 31.10.2017,
pre spol. QEX, a.s., so sídlom Trenčín, Brnianska ulica 1.
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číslo: 267/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. ARTON s.r.o., so sídlom v Žiline, Komenského 27, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku na Ulici za depom parcela registra C
KN č. 3670/2 v rozsahu výmery 6 m², na ktorom je umiestnená reklamná stavba vo
vlastníctve žiadateľa (predtým spol. užívala pozemok na základe rozhodnutia
o zábere verejného priestranstva),
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta:
nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – časť pozemku parcela registra C KN č. 3670/2 v
rozsahu výmery 6 m², na ktorom je umiestnená reklamná stavba vo vlastníctve
žiadateľa,
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že
umiestnená reklamná stavba nachádzajúca sa na pozemku vo vlastníctve mesta je
vo vlastníctve žiadateľa,
c) za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017
s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času zatvorenia
nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného
priestranstva a od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom uhradí do 31.10.2017, pre
spol. ARTON s.r.o., so sídlom v Žiline, Komenského 27.
číslo: 268/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská
ulica 10/6, o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov na
Hviezdoslavovej ulici, Ulici A. Hlinku, Staničnej ulici, Rastislavovej ulici a Ulici G.
Švéniho parcela registra E KN č. 423, parcela reg. C KN č. 2157/2, parcela reg. C KN
č. 2374/8, parcela reg. C KN č. 2089, parcela reg. E KN č. 3983/2, parcela reg. E KN
č. 3493 a parcela reg. C KN č. 1835/6 spolu v rozsahu výmery 14 m², na ktorých je
umiestnených 9 kusov reklamných pútačov vo vlastníctve žiadateľa (predtým spol.
užívala pozemok na základe rozhodnutia o zábere verejného priestranstva),
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta:
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov na Hviezdoslavovej ulici, Ulici A.
Hlinku, Staničnej ulici, Rastislavovej ulici a Ulici G. Švéniho parcela registra E KN
č. 423, parcela reg. C KN č. 2157/2, parcela reg. C KN č. 2374/8, parcela reg. C
KN č. 2089, parcela reg. E KN č. 3983/2, parcela reg. E KN č. 3493 a parclea reg.
C KN č. 1835/6 spolu v rozsahu výmery 14 m², na ktorých je umiestnených 9
kusov reklamných pútačov vo vlastníctve žiadateľa,
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že
umiestnené reklamné pútače nachádzajúce sa na pozemkoch vo vlastníctve
mesta sú vo vlastníctve žiadateľa,
c) za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017
s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času uzatvorenia
nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného
priestranstva a od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom uhradí do 31.10.2017,
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pre Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská
ulica 10/6.
číslo: 269/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. NUBIUM, s.r.o., so sídlom v Nitre, Piaristická 2, o nájom nehnuteľností
v k. ú. Prievidza, časti pozemkov na Mariánskej ulici, Ulici K. Novackého a Nábrežnej
ulici parcela registra C KN č. 3176, č. 3483/2, č. 3976/30 a č. 3976/35 v rozsahu
výmery 60 m², na ktorých je umiestnených 10 kusov reklamných stavieb vo
vlastníctve žiadateľa,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta:
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcela registra C KN č. 3176, č.
3483/2, č. 3976/30 a č. 3976/35 v rozsahu výmery 60 m², na ktorých je
umiestnených 10 kusov reklamných stavieb vo vlastníctve žiadateľa,
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že
umiestnené reklamné pútače nachádzajúce sa na pozemkoch vo vlastníctve
mesta sú vo vlastníctve žiadateľa,
c) za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017
s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času zatvorenia
nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného
priestranstva a od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom uhradí do 31.10.2017,
pre spol. NUBIUM, s.r.o., so sídlom v Nitre, Piaristická 2.
číslo: 270/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Júliusa Píša, miesto podnikania Prievidza, Rad L. N. Tolstého 715/13, o
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ulici A. Mišúta, časti pozemku parcela reg.
C KN č. 4870/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 16 m2, na účel
umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy pred prevádzkou,
II.
neschvaľuje
nájom majetku mesta, nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – časť pozemku, parcela reg. C
KN č. 4870/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 16 m2, na účel
umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka, pre
Júliusa Píša, miesto podnikania Prievidza, Rad L. N. Tolstého 715/13.
číslo: 271/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Ľubomíra Mečiara a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica J.
Záborského 516/18, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ulici A. Záborského,
časti pozemku parcela reg. C KN č. 2857/1 v rozsahu výmery 145 m2, ktorí žiadatelia
užívajú ako predzáhradku, o ktorú sa starajú, kosia, vysádzajú kvety a sejú trávu,
II.
schvaľuje
zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta:
nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – časť pozemku, parcela reg. C KN č. 2857/1
v rozsahu výmery 145 m2, pre Ľubomíra Mečiara a manž., spoločne trvalý pobyt
Prievidza, Ulica J. Záborského 516/18, za účelom využívania
pozemku ako
predzáhradku, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné
úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení patrí aj
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starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov a žiadaný
pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, ktorí budú
zabezpečovať správu a údržbu verejnej zelene.
číslo: 272/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť neziskovej organizácie Sv. Lujza, n.o. so sídlom v Prievidzi, Ul.
M.R.Štefánika, o uzavretie nájomnej zmluvy so spol. SMMP, s.r.o., na nebytové
priestory v objekte na Ul.M. Gorkého č. 1 v Prievidzi vo výmere 90,37 m2,
II.
schvaľuje
výšku nájomného na nebytové priestory v objekte na Ul. M. Gorkého č. 1 v Prievidzi
(bývalé zdravotné stredisko) vo výmere 90,37 m2, vo výške 12 €/ročne, popri úhrade
za služby súvisiace s užívaním nebytových priestorov, pre neziskovú organizáciu Sv.
Lujza, n.o. so sídlom v Prievidzi, Ul. M.R.Štefánika.
číslo: 273/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Vladimila Milana, trvalý pobyt Prievidza, Zdravotnícka ul. č. 464/5, o kúpu
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1922, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 17 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok sa
nachádza na Ul. M. Hodžu,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,
pozemku parcela registra C KN č. 1922, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17
m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou garáže
vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 70 €/m2, pre Ing. Vladimila Milana, trvalý pobyt
Zdravotnícka ul. č. 464/5, Prievidza, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť,
že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou, bez uplatnenia jednotného postupu v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č. 67/12 zo dňa 27.03.2012.
číslo: 274/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Mgr. art. Romana Gatiala, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou č. 80, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5896/1,
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 5,2 m², na účel úpravy vstupu do
rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa. Žiadaný pozemok sa nachádza na Astrovej
ul. č. 19.,
b) informáciu, že dňa 24.05.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa písmena
a) tohto bodu, pre Mgr. art. Romana Gatiala, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou č. 80,
na účel úpravy vstupu do rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok
parcela registra C KN č. 5896/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 5 m²,
vedený na liste vlastníctva č. 1, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č.
72/2017, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s. r. o,, úradne overeným
Ing. Angelikou Oršulovou dňa 21.03.2017 pod č. G1-373/2017, pre Mgr. art. Romana
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Gatiala, trvalý pobyt Opatovce nad Nitrou č. 80, na účel úpravy vstupu do rodinného
domu, za cenu 40,00 €/m2, spôsobom prevodu horeuvedeného pozemku podľa §
9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým,
že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľa.
číslo: 275/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Dagmar Marcinekovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. č. 24 A,
o kúpu nehnuteľnosti – spoluvlastníckeho podielu v k. ú. Prievidza, časti pozemku z
parcely registra C KN č. 5532/77, orná pôda v rozsahu výmery 21 m², ktorej mesto je
spoluvlastníkom v 7/8, na účel zarovnania pozemku v jej vlastníctve. Zároveň si rieši
odkúpenie 3 m2 od spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti. Žiadaný pozemok sa
nachádza za jej záhradou na Veľkonecpalskej ulici,
b) informáciu, že dňa 24.05.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, spoluvlastnícky
podiel podľa písmena a) tohto bodu, pre Dagmar Marcinekovú, trvalý pobyt
Prievidza, Veľkonecpalská ul. č. 24 A , na účel zarovnania pozemku v jej vlastníctve,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, spoluvlastnícky
podiel k pozemku vedenému na liste vlastníctva č. 7259, k novovytvorenej parcele
registra C KN č. 5532/215, orná pôda s výmerou 21 m2, čo predstavuje 7/8 k celku
zameranej parcely s výmerou 24 m2 (1/8 z vyčlenenej výmery, t. j. 3 m2 si kupujúca
súčasne usporiada od zvyšných spoluvlastníkov nehnuteľnosti), odčlenenej
z parcely registra C KN č. 5532/77, orná pôda v celkovej výmere 787 m²,
Geometrickým plánom č. 52/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom - GEOSKTEAM,
úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 21.03.2017 pod č. G1-273/17 (mesto
je spoluvlastníkom 7/8),
pre Dagmar Marcinekovú, trvalý pobyt Prievidza,
Veľkonecpalská ul. č. 24 A, na účel zarovnania pozemku, za cenu 40,00 €/m 2;
spôsobom prevodu horeuvedeného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať
namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb.
o
obecnom
zriadení
v znení
neskorších
predpisov verejnoprospešné
služby – správu a údržbu verejnej zelene.
číslo: 276/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Štefana Škrípa a manželky Viery, spoločne trvalý pobyt Prievidza,
Klinčeková ul. č. 23, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely
registra C KN č. 5775/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 5 m², na
účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý je oplotený a dlhodobo
žiadateľmi užívaný,
II.
schvaľuje
a)
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok, nehnuteľnosť – pozemok
v k. ú. Prievidza, parcelu registra C KN č. 5775/4, zastavané plochy a nádvorie
s výmerou 6 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 111/2017
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing.
Katarínou Strapatou dňa 25.mája.2017 pod č. 541/2017, z pozemku parcela
registra C KN č. 5775/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 4 534 m2,

21

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA

b)

vedenom na LV č. 1, pre Ing. Štefana Škrípa a manželku Vieru, spoločne trvalý
pobyt
Prievidza, Klinčeková ul. č. 23, za cenu 20 €/m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku,
spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný
pozemok je oplotený, dlhodobo žiadateľmi - kupujúcimi užívaný a svojím
umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.

číslo: 277/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Tomáša Mečiara, trvalý pobyt Prievidza, Vinohradnícka č. 775/12
a Ing. Michaely Murkovej, trvalý pobyt Nitrianske Pravno, Prievidzská č. 112/24,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN
č. 3249/3, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 18 m², na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý je oplotený a žiadateľmi užívaný,
b) informáciu o doložení geometrického plánu,
c) žiadosť o zníženie kúpnej ceny,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.
ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3249/14, zastavané plochy a
nádvorie s výmerou 18 m², zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č.
126/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným
Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 12.júna.2017 pod č. 599/2017, pre Tomáša
Mečiara, trvalý pobyt Prievidza, Vinohradnícka č. 775/12 a Ing. Michaelu
Murkovú, trvalý pobyt Nitrianske Pravno, Prievidzská č. 112/24, za cenu 20,00
€/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku,
b) spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že na žiadaný pozemok
mesto nemá prístup, je oplotený, dlhodobo bývalými vlastníkmi užívaný a svojím
umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.
číslo: 278/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Ing. Jána Hanzela, trvalý pobyt Nad terasami č. 499/14, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN
č. 3585/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 61 m2 na Vápenickej ulici v Prievidzi, na
účel využívania spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby autoškoly,
b) informácia o doložení pracovného GP,
c) návrh mesta na predaj celej časti pozemku až po okraj vozovky na
Vápenickej ulici v Prievidzi,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú.
Prievidza, pozemky parcela registra C KN č. 3585/21, ostatné plochy
s výmerou 152 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C KN 3585/1, ostatné
plochy s výmerou 2337 m2 a parcela registra C KN č. 3585/22, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 80 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C KN
3585/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 147 m2, obidve parcely
zamerané Geometrickým plánom č. 116/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom
– GEOSKTEAM, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Jána Hanzela, trvalý
pobyt Nad terasami č. 499/14, Prievidza, za cenu 11,00 €/m2, na účel využívania
spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby autoškoly, za podmienky, že
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žiadateľ – kupujúci v prípade požiadavky mesta umožní mestu Prievidza uloženie
IS alebo inej verejnoprospešnej stavby na časti pozemku priľahlého ku krajnici
vozovky,
b) spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadané pozemky sú
v súčasnej dobe pre mesto nevyužiteľné a svojím umiestnením bezprostredne
priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - kupujúceho.
číslo: 279/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti r3nt, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Včelárska III.510/1F, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 2251/1, zastavané
plochy a nádvorie s výmerou 315 m2, na Hviezdoslavovej ulici v Prievidzi, na účel
zriadenia prístupu a parkovania,
II.
neschvaľuje
predaj majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN
č. 2251/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 315 m2, na Hviezdoslavovej ulici
v Prievidzi, pre spoločnosť r3nt, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Včelárska III.510/1F,
na účel zriadenia prístupu a parkovania.
číslo: 280/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti SARASOTA GROUPE, s. r. o., so sídlom v Prievidzi,
Hviezdoslavova ul. 5, o zrušenie predkupného práva, resp. neuplatnenie si
predkupného práva v prospech mesta na nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok
parcela registra C KN č. 2251/7, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 281 m2,
zapísaný na LV č. 8947, nadobudnutý od mesta Prievidza Kúpnou zmluvou č. 90/07
a zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 20.12.2006 pod č. V – 117/08 zo dňa
05.02.2008, na účel výstavby predajných priestorov, z dôvodu hospodárskej krízy
a nedostatku finančných prostriedkov. Ďalej spoločnosť uviedla, že z prevažnej časti
je pozemok značne svahovitý a z dôvodu scelenia pozemkov ho plánuje predať
novému vlastníkovi objektu Terasy,
II.
neschvaľuje
zrušenie predkupného práva v prospech mesta Prievidza na nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2251/7, zastavané plochy a nádvorie
s výmerou 281 m2, zapísaný na LV č. 8947, nadobudnutý od mesta Prievidza Kúpnou
zmluvou č. 90/07 a zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 20.12.2006 pod č.
V – 117/08 zo dňa 05.02.2008, pre spoločnosť SARASOTA GROUPE, s. r. o., so
sídlom v Prievidzi, Hviezdoslavova ul. 5, na účel výstavby predajných priestorov.
číslo: 281/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Margity Cagáňovej, trvalý pobyt Prievidza, Urbárska ul. 946/8, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely E KN č 1713/1, ostatné
plochy v rozsahu výmery 78 m2, na účel usporiadania priľahlého pozemku k jej
vlastníctvu,
II.
neschvaľuje
predaj majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely E KN č
1713/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 78 m2, podľa skutočného zamerania
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geometrickým plánom, pre Margitu Cagáňovú, trvalý pobyt Prievidza, Urbárska ul.
946/8, na účel usporiadania priľahlého pozemku k jej vlastníctvu.
číslo: 282/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti LK Consulting, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Papraďová 1/A,
o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov parcela registra C KN 791/12,
zastavané plochy a parcela registra C KN č. 788/7, ostatné plochy, spolu s výmerou
341 m2, na účel dobudovania parkovacích miest. Ing. Cesnek a manž. nepristúpili
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Prevod predmetných pozemkov im bol schválený
uznesením MsZ v Prievidzi č. 379/16 zo dňa 22.08.2016,
b) informáciu, že dňa 24.05.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemky podľa
písmena a) tohto bodu, pre spoločnosť LK Consulting, s. r. o., so sídlom v Bratislave,
Papraďová 1/A, na účel dobudovania parkovacích miest,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemkov
parcelu registra C KN č.788/29, ostatná plocha s výmerou 7 m2 a parcelu registra C
KN č.791/12, zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 334 m2, pozemky spolu
s výmerou 341 m2, vedené na LV č. 1, pre spoločnosť LK Consulting, s. r. o., so
sídlom v Bratislave, Papraďová 1/A, na účel dobudovania parkovacích miest, za cenu
stanovenú podľa znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný pri predaji vedľajších
pozemkov, t. j. za cenu 49,30 €/m2 (kúpna cena vo výške 16811,30 €), spôsobom
prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ kupujúci vytvorí parkovacie plochy, ktoré budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
číslo: 283/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Andrey Brezoňákovej, trvalý pobyt Nábrežie sv. Cyrila č. 359/22,
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C
KN č. 5400/42, ostatné plochy v rozsahu výmery 80 m2 na Ul. I. Vysočana
v Prievidzi, pred rodinnými domami v jej vlastníctve,
na účel
zriadenia
predzáhradky,
II.
neschvaľuje
predaj majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely
registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy v rozsahu výmery 80 m2, podľa skutočného
zamerania geometrickým plánom, na Ul. I. Vysočana v Prievidzi, pre Ing. Andreu
Brezoňákovú, trvalý pobyt Nábrežie sv. Cyrila č. 359/22, Prievidza, pred rodinnými
domami v jej vlastníctve, na účel zriadenia predzáhradky.
číslo: 284/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Grolmus a spol. s. r. o., so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14,
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C
KN č. 5327/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 32,88 m2, na účel
vybudovania kolmého státia pre nájomníkov a vlastníkov budovy súpisné č. 38A
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II.

a vytvorenie bezbariérového vstupu - rampou, medzi rozšírenou prístupovou
komunikáciou a budovou,
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5327/13, zastavané plochy a nádvorie s
výmerou 17 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 152/2017,
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, pre spoločnosť Grolmus a spol.,
s. r. o., so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14, Prievidza, za cenu 40 €/m2,
b) spôsob prevodu pozemku uvedeného v písmene a) tohto uznesenia podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že pozemok je
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa – kupujúceho, ktorý na ňom
vybuduje bezbariérový prístup, slúžiaci aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so
základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s podmienkou rozšírenia priľahlej komunikácie
na časti pozemku parcela registra C KN č. 5327/1 na náklady žiadateľa po celej dĺžke
predávaného pozemku v šírke 6 m a s podmienkou bezplatného odovzdania tejto
časti komunikácie do majetku mesta.

číslo: 285/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Grolmus a spol. s. r. o., so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14,
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C
KN č. 5327/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 32,88 m2, na účel
vybudovania kolmého státia pre nájomníkov a vlastníkov budovy súpisné č. 38A
a vytvorenie bezbariérového vstupu,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenajať dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosť
v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5327/12, zastavané plochy
a nádvorie s výmerou 36 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č.
152/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom - GEOSKTEAM, pre spoločnosť
Grolmus a spol., s. r. o., so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14, Prievidza, na účel
vybudovania parkovacích plôch, s podmienkou, že nájomca v mimo prevádzkových
hodín umožní verejnosti parkovať na predmetnom parkovisku,
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadaný pozemok je
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľa, ktorý vybuduje parkovacie miesta a tieto budú slúžiť aj pre obyvateľov
mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j.
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
číslo: 286/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Grolmus a spol. s. r. o., so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14,
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C
KN č. 5327/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 32,88 m2, na účel
vybudovania kolmého státia pre nájomníkov a vlastníkov budovy súpisné č. 38A
a vytvorenie bezbariérového vstupu,
II.
schvaľuje
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a) udelenie súhlasu s vybudovaním rampy (bezbariérového vstupu) na časti pozemku
parcela registra C KN č. 5327/1 (novovytvorená parcela C KN č. 5327/13 s výmerou
17 m2, zameraná a odčlenená geometrickým plánom č. 152/2017, vyhotoveným
Patriciusom Sovom - GEOSKTEAM, pre spoločnosť Grolmus a spol., s. r. o., so
sídlom Ul. M. Gorkého 245/14, Prievidza,
b) udelenie súhlasu s rozšírením prístupovej komunikácie v šírke 6 m na časti
pozemku parcela registra C KN č. 5327/1 s podmienkou bezplatného odovzdania
tejto časti komunikácie (rozšírenia komunikácie) do majetku mesta.
číslo: 287/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Jozefa Petráša, trvalý pobyt Prievidza, Podhorská ul. č. 80, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časti pozemku z parcely registra E KN č. 165,
ostatná plocha v rozsahu výmery 40 m² (parcela registra C KN č. 547/1), na
záhradkárske účely a oplotenie pozemku. Pozemok sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti nehnuteľnosti žiadateľa na Podhorskej ulici,
b) informáciu, že dňa 24.05.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok
podľa písmena a) tohto bodu, pre Jozefa Petráša, trvalý pobyt Prievidza, Podhorská
ul. č. 461/80, na záhradkárske účely a oplotenie pozemku,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemku
parcela registra C KN č. 547/8, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 65 m2,
zameraného a odčleneného z pozemku parcela registra E KN č. 165, ostatná plocha
s výmerou 2 979 m² (parcela registra C KN č. 547/1, na ktorú list vlastníctva nie je
založený), Geometrickým plánom č. 57/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 28.03.2017 pod č.
311/2017, vedeného na liste vlastníctva č. 1599, pre Jozefa Petráša, trvalý pobyt
Prievidza, Podhorská ul. č. 461/80, na záhradkárske účely a oplotenie pozemku, za
cenu 10,00 €/m2, spôsobom predaja pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať
namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb.
o
obecnom
zriadení
v znení
neskorších
predpisov verejnoprospešné
služby.
číslo: 288/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Dariny Petrášovej, trvalý pobyt Prievidza, Školská ul. č. 15, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časti pozemku z parcely registra E KN č.
165, ostatná plocha v rozsahu výmery 15 m² ( parcela registra C KN č. 551/3 ), na
účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý je oplotený a žiadateľkou
užívaný. Pozemok sa nachádza vedľa Podhorskej ulice v oplotenej záhrade
žiadateľky,
b) informáciu, že dňa 24.05.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok
podľa písmena a) tohto bodu, pre Darinu Petrášovú, trvalý pobyt Prievidza, Školská
ul. č. 15, na účel zarovnania pozemku v jej vlastníctve,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemku
parcela registra C KN č. 551/3, diel 1, záhrada s výmerou 15 m2, zameraného
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a odčleneného z pozemku parcela registra E KN č. 165, ostatná plocha
s výmerou 2 979 m² (parcela registra C KN č. 551/3, na ktorú list vlastníctva nie je
založený), Geometrickým plánom č. 58/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 23.03.2017 pod č.
312/2017, vedený na liste vlastníctva č. 1599 pre Darinu Petrášovú, trvalý pobyt
Prievidza, Školská ul. č. 15, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, za
cenu 10,00 €/m2, spôsobom predaja pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je oplotený,
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a ním dlhodobo
užívaný, ktorý bude zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g)
zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom
zriadení
v znení
neskorších
predpisov verejnoprospešné služby – správu a údržbu verejnej zelene.
číslo: 289/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne usporiadanie
pozemkov parcela registra C KN č. 1184/90, 4997/14,1184/39, 1184/1, 5187/2 a E
KN č. 3709/1, pod existujúcimi chodníkmi pre peších nachádzajúci sa na Traťovej
ulici, Železničiarskej ulici a Mliekarenskej ulici v Prievidzi, všetky parcely zapísané na
LV č. 4343 vo vlastníctve Železníc SR, za účelom opravy, údržby a rekonštrukcie
existujúcich chodníkov,
II.
schvaľuje
majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov parcely
registra C KN č. 1184/90, 4997/14,1184/39, 1184/1, 5187/2 a E KN č. 3709/1, pod
existujúcimi chodníkmi pre peších, nachádzajúcich sa na Traťovej ulici,
Železničiarskej ulici a Mliekarenskej ulici v Prievidzi, všetky parcely zapísané na LV č.
4343 vo vlastníctve Železníc SR, za účelom opravy, údržby a rekonštrukcie
existujúcich chodníkov, a to formou zápisu zákonného vecného bremena v zmysle
zákona č. 66/2009 Z. z.
číslo: 290/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Hang Dinh Thu, trvalý pobyt Prievidza, Ul. energetikov 207/4, v zastúpení Ing.
Gabriely Šimkovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa 884/44, o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 6171/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5410 m2,
ktorá nie je evidovaná na LV (parcela registra E KN č. 444/2, ostatné plochy
s výmerou 3301 m2 evidovaná na LV 10652) právo uloženia inžinierskych sietí –
zriadenie elektrickej prípojky zemou (na Veľkonecpalskej ulici); pričom predpokladaný
rozsah vecného bremena je 0,4 m + ochranné pásmo,
II.
schvaľuje
udelenie súhlasu s uložením elektrickej prípojky zemou v dĺžke 0,4 m na
Veľkonecpalskej ulici na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č.
444/2, ostatné plochy s výmerou 3301 m2 v prospech Hang Dinh Thu, trvalý pobyt
Prievidza, Ul. energetikov 207/4, a za podmienky, že rozvodná skriňa a merač budú
umiestnené na pozemku v jej vlastníctve (t. j. nie na pozemku vo vlastníctve mesta
Prievidza).
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číslo: 291/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a manž., spoločný trvalý pobyt Bojnice, Zámok a okolie
12, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2256/4, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 389 m2, právo vstupu na pozemok za polyfunkčným domom na
Hviezdoslavovej ulici č. 9 (k parcele registra C KN č. 2255/2) v rozsahu 3 x 4 m,
II.
neschvaľuje
žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a manž., spoločný trvalý pobyt Bojnice, Zámok a okolie
12, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2256/4, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 389 m2, právo vstupu na pozemok za polyfunkčným domom na
Hviezdoslavovej ulici č. 9 v rozsahu 3 x 4 m.
číslo: 292/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Romana Keratu, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Bukovčana 849/5, v zastúpení
Jany Boháčovej, trvalý pobyt Prievidza, Na karasiny 249/53, o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 978, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 466 m2 právo
uloženia inžinierskych sietí – vzdušné vedenia elektrickej prípojky k prestavbe
a prístavbe rodinného domu na Duklianskej ulici; pričom predpokladaný rozsah
vecného bremena je 12,060 m + ochranné pásmo,
II.
schvaľuje
udelenie súhlasu s uložením vzdušného vedenia elektrickej prípojky v pôvodnom
trasovaní (s obnovou v dĺžke 12,060 m) k prestavbe a prístavbe rodinného domu na
Duklianskej ulici ponad pozemok vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela
registra C KN č. 978, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 466 m2 v prospech
pána Romana Keratu, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Bukovčana 849/5, a za
podmienky, že rozvodná skriňa a merač budú umiestnené na pozemku v jeho
vlastníctve (t. j. nie na pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza).
číslo: 293/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti RIKU s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Clementisa 24, o zriadenie
vecného bremena - právo uloženia inžinierskych sietí k pozemku č. 3984/81 na Ul.
R. Jašíka vo vlastníctve žiadateľa s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov v k. ú. Prievidza:
- parcela registra E KN č. 5060/24, ostatné plochy s výmerou 4164 m2 uloženie
kanalizačnej prípojky a prípojky vody, pričom prípojky budú realizované v jednej ryhe;
- parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2634 m2 a parcela
registra E KN č. 5060/24, ostatné plochy s výmerou 4164 m2 uloženie inžinierskych
sietí – optického kábla (prípojka optickej siete na jestvujúci optický uzol DSI DATA
umiestnený na stĺpe verejného osvetlenia bude vedená pod jestvujúcim chodníkom
a bude pokračovať v spoločnom výkope vodovodnej a kanalizačnej prípojky na
pozemok žiadateľa),
a to v rozsahu podľa GP č. 55/2017 (45 m2),
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na pozemku vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4755/15, zastavané
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plochy a nádvoria s výmerou 45 m2 odčleneného Geometrickým plánom č. 55/2017
z pozemkov - parcela registra E KN č. 5060/24 a parcela registra C KN č. 4756/1,
uloženie inžinierskych sietí - kanalizačnej prípojky, prípojky vody a prípojky optickej
siete k pozemku parcela č. 3984/81 , v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 3984/81, podľa zamerania geometrickým plánom na dobu
neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky
trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej strane a
ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré
sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 75,00 €/m2, a za podmienok:
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené
v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň
omeškania,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom
odbore Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou
pre stavebné konanie,
- umiestnenie meračov na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na
pozemkoch vo vlastníctve mesta),
- prípojky realizovať pretlakom popod komunikáciu v jednej ryhe,
- prípojka optickej siete napojená na jestvujúci optický uzol DSI DATA umiestnený
na stĺpe verejného osvetlenia bude vedená pod jestvujúcim chodníkom a bude
pokračovať v spoločnom výkope vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemok
žiadateľa.
číslo: 294/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti B&Š HoReCa, s. r. o., so sídlom v Lehote pod Vtáčnikom, SNP
35/5, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku v k. ú. Prievidza , parcela registra C KN č. 542/1, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 8533 m2 právo uloženia inžinierskych sietí na Letiskovej ulici za
účelom pripojenia stavby „Prevádzková budova“ na siete technického vybavenia prípojky kanalizácie, prípojky vody a elektrickej prípojky, pričom predpokladaný
rozsah vecného bremena 12 m2,
b) informáciu o doloženom geometrickom pláne, ktorým boli odčlenené časti
pozemku (ktoré budú zaťažené vecným bremenom) pod novými parcelnými číslami,
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na pozemkoch vo
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 542/37, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 8 m2 a parcela registra C KN č. 542/38, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 13 m2 odčlenených Geometrickým plánom č. 129/2017
z pozemku parcela registra C KN č. 542/1, uloženie inžinierskych sietí za účelom
pripojenia stavby „Prevádzková budova“ na siete technického vybavenia - prípojky
kanalizácie, prípojky vody a elektrickej prípojky, v prospech vlastníka pozemku v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. 544/3, podľa zamerania geometrickým plánom za
odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa
určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia
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inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej
sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1
zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite
je 75,00 €/m2, a za podmienok
podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku
týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania,
podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre
stavebné konanie,
umiestnenie meračov na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na pozemkoch
vo vlastníctve mesta),
inžinierske siete realizovať pretlakom popod cestu; kanalizačnú prípojku realizovať
s napojením do kanalizačnej šachty.

číslo: 295/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Beáty Kuchárovej, trvalý pobyt Prievidza, Dlhá ulica 373/44, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/115, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
665 m2, parcela registra C KN č. 7056/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
1196 m2 a parcela registra C KN č. 7056/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2
220 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – uloženie tlakového potrubia PE DN 40
kanalizačnej tlakovej prípojky, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je
57,5 m2,
II.
neschvaľuje
žiadosť Beáty Kuchárovej, trvalý pobyt Prievidza, Dlhá ulica 373/44, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/115, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
665 m2, parcela registra C KN č. 7056/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
1196 m2 a parcela registra C KN č. 7056/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2
220 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – uloženie tlakového potrubia PE DN 40
kanalizačnej tlakovej prípojky.
číslo: 296/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na stanovenie výšky odplaty na právo prechodu pešo
a prejazdu motorovými vozidlami na dočasnú dobu – do doby kolaudácie rodinného
domu pre Ing. Ivetu Seidlerovú, trvalý pobyt Prievidza, Na karasiny 30 (zriadenie
vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č. 351/14 zo dňa 26. 8. 2014
v znení uzn. MsZ č. 190/17 zo dňa 15. 5. 2017),
II.
schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 351/14 zo dňa 26. 8. 2014 v znení uzn. MsZ č. 190/17 zo
dňa 15. 5. 2017 takto: v časti II. písm. c) sa za text „do doby kolaudácie rodinného
domu na pozemku parc. č. 7056/147“ dopĺňa text: „bezodplatne“.
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číslo: 297/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu k pripravovanej stavbe „Rekonštrukcia Futbalového štadióna v Prievidzi“.
číslo: 298/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. Brose Prievidza, spol s r. o., so sídlom v Prievidzi, Max Brose 7, o
zníženie ceny za správu v priemyselnom parku spoločnosťou Správa majetku mesta
Prievidza, s. r. o., pre fázu Brose II. o 65 % a fázu Brose III. o 60 % z cenníkových
cien;
II.
schvaľuje
súhlas, aby Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., pre „Brose Prievidza rozšírenie,
2. fáza“ znížila ceny za poskytované služby v priemyselnom parku o 65 % z platného
cenníka pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Max
Brose č. 7, s účinnosťou od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne
právoplatnosť stavebné povolenie pre „Brose Prievidza rozšírenie, 2. fáza“, čo
predstavuje výšku 3.831,35 Eur bez DPH mesačne, a ktorá od uvedeného momentu
v plnom rozsahu nahrádza doterajšiu odplatu,
III.
schvaľuje
súhlas, aby Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., pre „Brose Prievidza rozšírenie,
3. fáza“ znížila ceny za poskytované služby v priemyselnom parku o 60 % z platného
cenníka pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Max
Brose č. 7, s účinnosťou od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne
právoplatnosť územné rozhodnutie pre „Brose Prievidza rozšírenie, 3. fáza“, čo
predstavuje výšku 4.378,68 Eur bez DPH mesačne, a ktorá od uvedeného momentu
v plnom rozsahu nahrádza doterajšiu odplatu.
číslo: 299/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) dôvodovú správu k návrhu na prevod vlastníckeho práva k pozemkom
v Priemyselnom parku Prievidza Západ I. vo vlastníctve spoločnosti Správa majetku
mesta Prievidza, s.r.o., do vlastníctva mesta Prievidza,
b) žiadosti spoločnosti MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01
Bratislava, o nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku na účel
zhotovenia stavby – zmena – zabezpečenie protipovodňovej ochrany stavby
v Priemyselnom parku Prievidza,
II.
schvaľuje
zámer spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., predať prebytočný
majetok, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza:
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/187, ostatné plochy s výmerou 366 m2,
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/185, ostatné plochy s výmerou 2416 m2,
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/183, ostatné plochy s výmerou 4610 m2,
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/195, ostatné plochy s výmerou 2958 m2,
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/197, ostatné plochy s výmerou 9425 m2,
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/193, ostatné plochy s výmerou
9 m2,
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/102, ostatné plochy s výmerou 183 m2,
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/220, ostatné plochy s výmerou 682 m2,
pre mesto Prievidza, so sídlom Nám slobody 14, Prievidza, za cenu 7,18 €/m2,
určenú podľa znaleckého posudku č. 20/2014, vyhotoveného dňa 22.12.2014
znalkyňou Ing. Luciou Peniažkovou spôsobom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že ide o pozemky pod verejnoprospešnými
stavbami, ktoré budú prevedené do majetku mesta Prievidza, čím sa po odovzdaní
týchto verejnoprospešných stavieb do majetku mesta dosiahne zhoda vlastníckeho
práva k pozemkom a stavbám v Priemyselnom parku Prievidza.
číslo: 300/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) dôvodovú správu na nájom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Správa
majetku mesta Prievidza s.r.o.
b) žiadosť spoločnosti MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava
821 01 o nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku Prievidza na
účel zhotovenia diela zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany na základe
zmluvy č. Z16/026 zo dňa 14.3.2016 v znení dodatku č.1 zo dňa 6.6.2017 so
spoločnosťou Strabag, Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., s hodnotou diela
695 385,74 € bez DPH v priemyselnom parku Prievidza Západ I.,
II.
neschvaľuje
zámer spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza s.r.o. prenajať prebytočný
majetok, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na LV č. 12009:
- pozemok parc. reg. C KN , parcelné číslo 8114/251, ostatné plochy s výmerou 1243
m2, odčlenená z pôvodnej parc. reg. C KN č. 8114/195, vo výmere 2958m2
geometrickým plánom č. 44 169 647 – 1/2017 vypracovaným GEOPROJEKT – SK,
s.r.o. dňa 9.1.2017,
- pozemok parc. reg. C KN parcelné číslo 8114/250, ostatné plochy s výmerou 1827m2,
odčlenená z pôvodnej parc. reg. C KN č. 8114/197, vo výmere 9425m 2 geometrickým
plánom č. 44 169 647 – 1/2017 vypracovaným GEOPROJEKT – SK, s.r.o. dňa
9.1.2017,
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, na účel
zhotovenia stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany na základe
zmluvy č. Z16/026 zo dňa 14.3.2016 v znení dodatku č.1 zo dňa 6.6.2017 so
spoločnosťou Strabag, Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. s hodnotou diela
695 385,74 € bez DPH v Priemyselnom parku Prievidza Západ I, na dobu neurčitú, za
nájomné vo výške 1,- € za celú domu nájmu, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, že žiadateľ na vlastné náklady a vo
verejnom záujme na predmete nájmu zhotoví stavbu, ktorá zlepší ochranu pred
povodňami verejnoprospešných stavieb ako aj majetku fyzických a právnických osôb
a infraštruktúru Priemyselného parku v Prievidzi,
III.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza prenajať prebytočný majetok, nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza,
na LV č. 1:
- pozemok parc. reg. C KN, parc. č. 8114/249, ostatné plochy s výmerou 1869 m2,
odčlenená z pôvodných parciel reg. C KN č. 8114/58 ostatné plochy vo výmere
10091m2, č. 8114/96 ostatné plochy o výmere 29772, 8114/99 ostatné plochy
o výmere 600m2 geometrickým plánom č. 44 169 647 – 1/2017 vypracovaným
GEOPROJEKT – SK, s.r.o. dňa 9.1.2017,
- pozemok parc. reg. C KN, parc. č 8114/196, ostatné plochy s výmerou 27m2,
odčlenená z parcely reg C KN č. 8114/ 196 ostatné plochy o výmere 44 m2
geometrickým plánom č. 44 169 647 – 1/2017 vypracovaným GEOPROJEKT – SK,
s.r.o. dňa 9.1.2017,
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, na účel
zhotovenia stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany na základe
zmluvy č. Z16/026 zo dňa 14.3.2016 v znení dodatku č.1 zo dňa 6.6.2017 so
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spoločnosťou Strabag, Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. s hodnotou diela
695 385,74 € bez DPH v Priemyselnom parku Prievidza Západ I, na dobu neurčitú, za
nájomné vo výške 1,00 € za celú domu nájmu, spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, že žiadateľ na vlastné náklady a vo
verejnom záujme na predmete nájmu zhotoví stavbu, ktorá zlepší ochranu pred
povodňami verejnoprospešných stavieb ako aj majetku fyzických a právnických osôb
a infraštruktúru Priemyselného parku v Prievidzi.
číslo: 301/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., prenajať prebytočný
majetok, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na LV č. 12009:
- časť pozemku parc. reg. C KN č. 8114/195, ostatné plochy, vo výmere potrebnej na
vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany podľa
skutočného zamerania GP,
- časť pozemku parc. reg. C KN č. 8114/197, ostatné plochy vo výmere 9425m2 vo
výmere potrebnej na vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej
ochrany podľa skutočného zamerania GP,
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, na účel
zhotovenia stavby zmena - Zabezpečenie protipovodňovej ochrany,
b) zámer mesta Prievidza prenajať prebytočný majetok, nehnuteľnosti v k.ú.
Prievidza, na LV č. 1:
- časť pozemku parcela reg. C KN č. 8114/58 ostatné plochy vo výmere potrebnej na
vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany podľa
skutočného zamerania GP,
- časť pozemku parcela reg. C KN č. 8114/96 ostatné plochy vo výmere potrebnej na
vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany podľa
skutočného zamerania GP,
- časť pozemku parcela reg. C KN č. 8114/99 ostatné plochy vo výmere potrebnej na
vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany podľa
skutočného zamerania GP,
- časť pozemku parcela reg C KN č. 8114/ 196 ostatné plochy vo výmere potrebnej na
vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany podľa
skutočného zamerania GP,
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, na účel
zhotovenia stavby zmena - Zabezpečenie protipovodňovej ochrany,
II.
schvaľuje
a) zámer spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., prenajať prebytočný
majetok, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, na LV č. 12009:
- časť pozemku parc. reg. C KN č. 8114/195, ostatné plochy, vo výmere potrebnej na
vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany podľa
skutočného zamerania GP,
- časť pozemku parc. reg. C KN č. 8114/197, ostatné plochy vo výmere 9425m 2 vo
výmere potrebnej na vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej
ochrany podľa skutočného zamerania GP,
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, na účel
zhotovenia stavby zmena - Zabezpečenie protipovodňovej ochrany na dobu neurčitú,
za nájomné vo výške 1,00 € za celú domu nájmu, za podmienok vedenia stavby popri
hranici pozemkov (pri plote), úhrady nákladov na prekládku oplotenia, prekládku
inžinierskych sietí a ostatných so stavbou súvisiacich nákladov jej vlastníkovi –
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
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hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, MH INVEST II na vlastné náklady a vo
verejnom záujme na predmete nájmu zhotoví stavbu, ktorá zlepší ochranu pred
povodňami verejnoprospešných stavieb ako aj majetku fyzických a právnických osôb
a infraštruktúru Priemyselného parku v Prievidzi.

-

-

-

-

b) zámer mesta Prievidza prenajať prebytočný majetok, nehnuteľnosti v k.ú.
Prievidza, na LV č. 1:
časť pozemku parcela reg. C KN č. 8114/58 ostatné plochy vo výmere potrebnej na
vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany podľa
skutočného zamerania GP,
časť pozemku parcela reg. C KN č. 8114/96 ostatné plochy vo výmere potrebnej na
vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany podľa
skutočného zamerania GP,
časť pozemku parcela reg. C KN č. 8114/99 ostatné plochy vo výmere potrebnej na
vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany podľa
skutočného zamerania GP,
časť pozemku parcela reg C KN č. 8114/ 196 ostatné plochy vo výmere potrebnej na
vybudovanie stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany podľa
skutočného zamerania GP,
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, na účel
zhotovenia stavby zmena - Zabezpečenie protipovodňovej ochrany na dobu neurčitú,
za nájomné vo výške 1,00 € za celú domu nájmu, za podmienok vedenia stavby popri
hranici pozemkov (pri plote), úhrady nákladov na prekládku oplotenia, prekládku
inžinierskych sietí a ostatných so stavbou súvisiacich nákladov jej vlastníkovi –
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, MH INVEST II na vlastné náklady a vo
verejnom záujme na predmete nájmu zhotoví stavbu, ktorá zlepší ochranu pred
povodňami verejnoprospešných stavieb ako aj majetku fyzických a právnických osôb
a infraštruktúru Priemyselného parku v Prievidzi.

číslo: 302/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť občianskeho združenia Spolu sme Prievidza, Tenisová ul. 25, Prievidza o
povolenie inštalácie pripomienkových kameňov obetiam holokaustu v Prievidzi,
projekt STOLPERSTEINE,
II.
schvaľuje
zámer realizácie projektu STOLPERSTEINE, inštalácie pripomienkových kameňov
obetiam holokaustu, na pozemkoch a miestnych komunikáciách vo vlastníctve mesta
Prievidza, s podmienkami:
a) k zámeru vydá súhlasné stanovisko architekt mesta, v ktorom sa určí zodpovedná
osoba, presné umiestnenia pripomienkových kameňov, lehoty a podmienky
realizácie,
b) náklady na osadenie pamätných kameňov bude v plnej miere znášať občianske
združenie Spolu sme Prievidza.
číslo: 303/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o výsledkoch hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o., za rok
2016,
II.
schvaľuje
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úhradu časti straty spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., za rok 2016
podľa výšky podielu na základnom imaní spoločnosti, v celkovej výške 851,62 €.
číslo: 304/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ v Prievidzi na presun
finančných prostriedkov z podprogramu 2.1.1. Propagačný materiál mesta (mapy,
brožúry, kalendáre...) vo výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské
príspevky organizáciám pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB),
b) návrh referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ v Prievidzi na presun
finančných prostriedkov z podprogramu 2.3.3. Vypracovanie analýzy CR v meste
Prievidza a podprogramu 2.3.4. Aplikácia turistického sprievodcu pre mobilné a
GPS zariadenia s hlasovým sprievodcom vo výške 10 000,00 eur do
podprogramu 2.3.1. Členské príspevky organizáciám pôsobiacim v oblasti
cestovného ruchu (OOCR RHNB),
II.
schvaľuje
presun finančných prostriedkov v rámci II. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok
2017 takto:
a) z podprogramu 2.1.1. Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry, kalendáre...) vo
výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské príspevky organizáciám
pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB)
b) z podprogramu 2.3.3. Vypracovanie analýzy CR v meste Prievidza a podprogramu
2.3.4. Aplikácia turistického sprievodcu pre mobilné a GPS zariadenia s hlasovým
sprievodcom vo výške 10 000,00 eur do podprogramu 2.3.1. Členské príspevky
organizáciám pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu (OOCR RHNB).
číslo: 305/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu zapisovateľky komisie dopravy, výstavby, územného plánu
a životného prostredia,
II.
odvoláva
Bc. Zdenku Žillovú z funkcie zapisovateľky komisie dopravy, výstavby, územného
plánu a životného prostredia s účinnosťou od 26. 6. 2017,
III.
volí
Mgr. Zuzanu Slavejkovú do funkcie zapisovateľky komisie dopravy, výstavby,
územného plánu a životného prostredia s účinnosťou od 26. 6. 2017.
číslo: 306/17
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2017.
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 26. 6. 2017
od 231 do 306

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

..............................................
Katarína Čičmancová
predsedníčka

.............................................
Mgr. Zuzana Vrecková
členka

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
V Prievidzi 26.6.2017
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............................................
Mgr. Peter Krško
člen
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Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 4/2016
o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza
prijatý na rokovaní MsZ dňa 26. 6. 2017

Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 4/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
v meste Prievidza,
II.
schvaľuje
Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
v meste Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

..............................................
Katarína Čičmancová
predsedníčka

.............................................
Mgr. Zuzana Vrecková
členka

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
V Prievidzi 26.6.2017
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............................................
Mgr. Peter Krško
člen

