Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 2. 10. 2017
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

8.00 h
13.30 h

Prítomní poslanci:

23 poslancov podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Ing. Peter Paulík, Ing. Richard Takáč

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta
JUDr. Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie
Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu MsÚ
Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta
Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kanc. primátorky mesta
Ing. Štefan Bača – ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP
Ing. Roman Veselý – ref. pre územné plánovanie
PhDr. Ivona Vojtášová – vedúca ref. obchodu a CR
Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva a star. o občana
Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie
Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície
Ján Detko – referent informatiky
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP
JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o.
Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS
Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
- ostatní podľa prezenčnej listiny

K bodu 1)
„Otvorenie“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) poslancov MsZ, zúčastnených
zástupcov mestského úradu a ďalších prítomných.
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 22 poslancov, teda nadpolovičná väčšina,
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert
Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta, Helena
Dadíková – spravodajca mestskej rady.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ: Mgr. Ľubomíra Vidu
a Júliusa Uríka.
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Katarína Vráblová –
predsedníčka, MVDr. Vladimír Petráš – člen, František Krško – člen.
MsZ uznesením č. 392/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej
komisie.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
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Primátorka mesta konštatovala, že návrh programu obdžali poslanci v pozvánkach.
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia
rozpočtu k 30.6.2017
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území
mesta Prievidza pre rok 2017
Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa
mesta
Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza
Majetkovoprávne veci
D i s k u s i a p r e o b y v a t e ľ o v (od 10.00 h do 11.00 h)
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Návrh programu bodu „Rôzne“:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Informácia o vyhodnotení OVS – nájom nebytového priestoru v ZŠ na Ul. energetikov
v Prievidzi za účelom prevádzkovania školského bufetu
Informácia o vyhodnotení OVS – nájom nebytového priestoru v CVČ na Ul. K.
Novackého v Prievidzi za účelom prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy, návrh
na vyhlásenie novej OVS
Technické návrhy energetických IS – trasovania na pozemkoch mesta Prievidza
Požiadavka spol. Realitus, s. r. o., na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 k ÚP zóny IBV
Terasy
Informácia o pripravených projektoch
Memorandum o porozumení Smart Cities so spol. MasterCard Europe SA

K programu rokovania neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky.
MsZ uznesením č. 393/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program rokovania MsZ
na deň 2. 10. 2017.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Michal Dobiaš, poslanec MsZ, uviedol, že v týchto dňoch si pripomíname 75. výročie prvých
deportácií obyvateľov mesta do koncentračných táborov. Požiadal prítomných, aby si
minútou ticha uctili ich pamiatku.
K bodu 2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta
MsÚ. V rámci vyhodnotenia uznesení nebolo navrhnuté žiadne uznesenie na zrušenie.
Návrh obsahoval jednu opravu uznesenia a to uznesenia č. 376/17 – parc. č. 2857/1
sa nahradila č. 2857/12. Návrh ďalej obsahoval zmenu uznesenia č. 121/2017, kde bola
navrhnutá zmena spôsobu financovania doplnenia obsahu Zmien a doplnkov č. 16 ÚPN
mesta Prievidza, o ktorú požiadalo Spoločenstvo urbárnikov Malá Lehôtka. V časti II.
uznesenia sa navrhuje v písm. b) zmena: pôvodný text „spôsob financovania formou
participácie žiadateľa v 100 % -nej alikvotnej čiastke“ vypúšťa a nahrádza textom „spôsob
financovania formou participácie žiadateľa v 0 % -nej alikvotnej čiastke“.
K predloženému materiálu neboli vznesené zo strany poslancov žiadne otázky ani
pripomienky.
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Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, podala Stanovisko k plneniu uznesení
MsZ. Vyhodnotenie uznesení obsahovalo tri uznesenia a to: 239/II/17, 339/II./16 a 542/16,
ktoré sú po ich vyhodnotení splnené a navrhnuté na vypustenie zo sledovania.
Hlavná kontrolórka podala správu o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od
25. 6. 2017 do 30. 9. 2017. V uvedenom období bola skončená kontrola dotácií
poskytnutých z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 z programu 10 – Šport so zameraním
na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov. Skontrolované
bolo poskytnutie dotácií: Zápasnícky klub Baník Prievidza (2 dotácie), Mládežnícka
basketbalová akadémia Prievidza (2 dotácie), Olympijský klub Prievidza, Telocvičná jednota
SOKOL Prievidza (2 dotácie), Šachový klub Prievidza (2 dotácie), Slávia TRUKLUB FTVŠ
Bratislava, Futbalový klub Veľká Lehôtka , Športový klub Matice slovenskej a centra voľného
času Kladivári Prievidza, Hornonitriansky beh, občianske združenie, Prievidza, HOKEJOVÝ
CLUB PRIEVIDZA. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 394/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
K bodu 3)
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného
plnenia rozpočtu k 30. 6. 2017 predložil Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZpS Prievidza.
K 30. 6. 2017 dosiahli celkové príjmy čiastku 981 560 € a výdavky čiastku 836 426,63 €.
Príjmy boli naplnené na 51,58 %. Dotácia zo štátneho rozpočtu na jedného klienta je
320 €/mesiac.
MsZ uznesením č. 395/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo Správu o činnosti
Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2017
na vedomie.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
K bodu 4)
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017 predložila Mgr. Vlasta
Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.
Dôvodom prípravy návrhu
je pokrytie nárokov v osobných nákladoch vyplývajúcich
z nariadenia vlády SR. Ide o zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov o 6 %
s účinnosťou od 1. 9. 2017. Dochádza k zmene výšky dotácie v MŠ, ZUŠ, ŠKD a CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj u neštátnych zriaďovateľov.
K návrhu neboli vznesené pripomienky fyzických ani právnických osôb. Komisie MsZ
odporučili schváliť materiál bez pripomienok.
MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo Doplnok č. 2 k VZN mesta
Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej
umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta
Prievidza pre rok 2017.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
K bodu 5)
Návrh Doplnku č. 4 k Internej smernici č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového
obyvateľa mesta predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti
o obyvateľa.
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Predmetom návrhu je navýšenie jednorazového
príspevku pri narodení dieťaťa zo
súčasných 70 € na 100 €. Pri predpokladanom odhade narodených detí v počte 370, je
potrebné do rozpočtu mesta zaradiť čiastku 37 000 €.
K návrhu predložila pripomienku len komisia školstva a kultúry, ktorá odporučila zmenu
v bode 3.1.5 a to tak, že príspevok pri narodení dieťaťa je žiadateľ povinný si prevziať
najneskôr do 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.
MsZ uznesením č. 396/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 4 k Internej
smernici č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta s pripomienkami:
Časť 3. Podmienky a postup: v bode 3.1.5 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa znením:
„Príspevok pri narodení dieťaťa je žiadateľ povinný si prevziať najneskôr do 12 mesiacov od
narodenia dieťaťa.“, vypúšťa sa pôvodne navrhovaný bod 3.1.8.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
K bodu 6)
Dôvodovú správu k „Plánu dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“ predložil
Ing. Roman Veselý, ref. pre územné plánovanie. Vedenie mesta privítalo spracovateľov
dokumentu – p. prof. Ing. Jozefa Gnapa, PhD. a jeho kolegov zo Žilinskej univerzity v Žiline,
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedry cestnej a mestskej dopravy.
MsZ uznesením č. 339/16 schválilo spracovanie predmetného dokumentu z dôvodu potreby
pre výber poskytovateľa služby vo verejnom záujme – dopravcu MHD pre obdobie rokov
2019 – 2028.
Materiál bol vypracovaný v dvoch variantoch - optimálnom a minimálnom. Optimálny variant
– rieši úpravu jednotlivých liniek MHD pre optimálne priestorové, časové a ekonomické
pokrytie územia miest Prievidza a Bojnice spojmi autobusovej mestskej hromadnej dopravy
s posúdením koordinácie s ostatnými druhmi verejnej dopravy. Minimálny variant rieši
systém liniek s minimálnym možným počtom tarifných kilometrov.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. konštatoval, že materiál je veľmi rozsiahli. Zámerom mesta
Prievidza je zachovanie spoločnej MHD pre mestá Prievidza a Bojnice. Ďalej dodal, že
spracovatelia odprezentovali materiál v užšom kruhu (vedenie mesta, odborní zamestnanci
mesta, predseda komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP a pod.).
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. v krátkosti odprezentoval materiál. Hovoril o dopravnom
prepojení miest Prievidza a Bojnice, o počte prepravovaných osôb, náraste počtu
automobilov a pod. V materiáli sú posúdené aj výhľadové lokality – ďalší rozvoj mesta.
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. dodal, že predmetný strategický dokument pomôže mestu aj pri
čerpaní štrukturálnych fondov. Percento spolufinancovania MHD vychádza z počtu tarifných
kilometrov.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. informoval o odporučení MsR a to schváliť dokument vo
variante minimálnom s možnosťou zmeny počtu tarifných km + 15 % - 15%, so zachovaním
spoločnej MHD pre mestá Prievidza a Bojnice, bez prevádzky nočnej linky, s percentom
spolufinancovania 95,11 % mesto Prievidza a 4,89 % mesto Bojnice.
Michal Dobiaš ocenil spracovanie materiálu, pýtal sa na prípadný finančný nárast zdrojov pri
navrhovanom module. Prof. Ing. Jozef Gnap uviedol, že nárast kilometrov je minimálny oproti
súčasnému modelu. Mesto by malo ísť cestou, aby obyvatelia v čo najväčšej miere využívali
MHD. PaedDr. E. Porubcová konštatovala, že by bolo vhodné spoločné pracovné stretnutie
poslancov mesta Prievidza a poslancov mesta Bojnice. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
uviedol, že obe MsZ by mali prijať rovnaký variant. Vedenie mesta komunikuje v oblasti plánu
dopravnej obslužnosti s vedením mesta Bojnice. Poslanec Mgr. Ľubomír Vida sa pýtal, či sa
zvažovalo s vytvorením novej zastávky MHD na sídlisku Zapotôčky v časti Nové mesto a či
sa nezvažovala spolupráca s TSK.
Čo sa týka prepojenia liniek s TSK, podľa prieskumu by tento spôsob dopravy využívalo len
2,9 % občanov. Na sídlisku Zapotôčky je navrhnutá nová zastávka na Ul. M. Rázusa.
Poslanec Mgr. Rudolf Fiamčík hovoril o autobusovom spoji č. 8, ktorý premáva v mestských
častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec. Konštatoval, že z dôvodu zokruhovania
tejto linky, ide autobus dlhý čas – cesta do Prievidze trvá aj 30 minút.
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Jeden z autorov materiálu uviedol, že do mestských častí je možné zaviesť dve linky, len
potom prichádza otázka ekonomická a to je už na rozhodnutie mesta.
MsZ uznesením č. 397/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo strategický dokument
„Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“, ktorý vypracovala Žilinská univerzita v Žiline,
na katedre cestnej a mestskej dopravy, v auguste 2017, vo variante minimálnom
s možnosťou zmeny počtu tarifných km + 15 % - 15%, so zachovaním spoločnej MHD pre
mestá Prievidza a Bojnice, bez prevádzky nočnej linky, s percentom spolufinancovania
95,11 % mesto Prievidza a 4,89 % mesto Bojnice, pre potreby obstarania poskytovateľa
služby vo verejnom záujme – autobusová mestská hromadná doprava pre obdobie rokov
2019 -2028. MsZ požiadalo primátorku mesta zabezpečiť obstaranie poskytovateľa služby vo
verejnom záujme – autobusová mestská hromadná doprava pre obdobie rokov 2019-2028
v zmysle minimálneho variantu s možnosťou zmeny počtu tarifných km + 15 % - 15%, so
zachovaním spoločnej MHD pre mestá Prievidza a Bojnice, bez prevádzky nočnej linky,
s percentom spolufinancovania 95,11 % mesto Prievidza a 4,89 % mesto
Bojnice, strategického dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“, ktorý
vypracovala Žilinská univerzita v Žiline na katedre cestnej a mestskej dopravy.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Zástupca primátorky mesta vyhlásil krátku prestávku.
K bodu 8)
„Diskusia pre obyvateľov“
Ing. Jana Michaličková prečítala tri vety z prepisu nahrávky z rokovania MsZ,
z ktorého mesto vychádzalo pri koncipovaní odpovede na žiadosť o sprístupnenie informácií,
ktorú v minulosti podala Ing. Jana Michaličková (článok zverejnený v novinách).
Uviedla, že žiada písomnú odpoveď v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
prečítala otázku „ktoré z prečítaných viet potvrdzujú, že pre niekoho vybavovala 2527 €
z mestského rozpočtu, na ktorý nebol právny nárok“. Odpoveď žiadala od mesta Prievidza
a žiadosť rovnakého obsahu smerovala do „Rúk“ poslankyne Heleny Dadíkovej.
Zároveň uviedla, že nedostala písomné odpovede na žiadosti o sprístupnenie informácií,
ktoré podala na predchádzajúcom rokovaní MsZ.
(V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi §7 ods. 19) nie je možné počas
rokovania MsZ podávať a prijímať žiadosti o informácie.)
Ing. Jana Michaličková ďalej uviedla, že dňa 20. 9. 2017 ústne podala u hovorcu mesta
žiadosť o informácie, odpovede zatiaľ nedostala.
Primátorka mesta uviedla, že odpoveď na ústnu žiadosť podanú na MsÚ bola odoslaná
žiadateľke v piatok 29. 9. 2017.
Stanislav Bátora vystúpil k problematike rekonštrukcie cesty v mestskej časti Hradec.
Konštatoval, že rekonštrukciou sa cesta zdvihla o približne 30 cm a teda prístupy do
rodinných domov sú pod úrovňou cesty. Ďalej hovoril o prívalových dažďoch. Konštatoval,
že kanalizácia bola posunutá bližšie k rodinným domom, pýtal sa, prečo vlastníci domov
neboli prizvaní k projektom.
O slovo požiadal p. Dušan Tonka, obyvateľ Hradca. Uviedol, že 19. 9. 2017 začali stroje
škrabať asfalt z cesty. Obyvatelia dostali oznámenie o začatí prác do poštových schránok
s tým, že práce budú pokračovať do 16. 11. 2017. p. Tonka dodal, že cesta je umiestnená
príliš vysoko. Pýtal sa, kto posudzoval projekt a prečo sa obyvatelia nemohli k projektu
vyjadriť.
K problematike sa vyjadril Ing. Štefan Bača, vedúci odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP. Uviedol,
že ide o opravu miestnej komunikácie. Spoločne s poslancom p. F. Krškom vykonali
obhliadku. Ulica bola poruchami vody veľmi zničená. Cesta sa posunula čiastočne doprava
a tým vznikli výškové zmeny vstupov do niektorých garáží. Situácia bude MsÚ riešiť, bude
vykonaná obhliadka aj p. Stanislavom Bátorom. Pán Bátora sa pýtal, prečo sa
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neopravila aj kanalizácia, ktorá je tam tridsať rokov. Ing. Štefan Bača dodal, že existujúca
kanalizácia pod cestou je kanalizácia pre dažďovú vodu.
Opätovne požiadala o slovo Ing. Jana Michaličková, ktorá uviedla, že si vypočula
zverejnenú nahrávku z rokovania MsZ zo dňa 21. 8. 2017. Konštatovala, že na konci MsZ
dala primátorka mesta možnosť vystúpiť zamestnankyni mesta JUDr. Emílie Kačmárovej.
Konštatovala, že je nevhodné a neslušné hovoriť o niekom, kto nie je prítomný a vyjadrovať
sa čo len nejakou utrúsenou poznámkou na jeho adresu.
Upozornila primátorku mesta, že Rokovací poriadok MsZ hovorí aj primátorke aj poslancom
ako sa majú správať. Taktiež upozornila prítomných na platnosť Etického kódexu, ktorý tiež
hovorí o tom, ako sa majú správať. Ďalej dodala, že do budúcnosti si vyprosí, aby sa
akékoľvek poznámky utrusovali na adresu jej osoby v jej neprítomnosti.
Primátorka mesta reagovala na vystúpenie Ing. Jany Michaličkovej s tým, že si vyprosí, aby
sa na rokovaní MsZ takýmto spôsobom ďalej vyjadrovala. Ďalej uviedla, že pani JUDr.
Kačmárová ju sama zo svojej vôle požiadala o slovo, lebo sa jej dotklo to, čo povedala Ing.
Jana Michaličková na jej adresu verejne na rokovaní MsZ.
Poslankyňa Bc. Viera Ďurčeková konštatovala, že je pod úroveň a nad rámec slušného
vystupovania, aby niekto poslancom, primátorke mesta hovoril čo a ako má robiť, ako sa
má správať, čo robí zle a pod. V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ cit. „V prípade, že
občan nehovorí k téme, nedodrží rámec slušného vystupovania a časový limit, predsedajúci
mu odoberie slovo“ podala poslanecký návrh na odňatie slova Ing. Jane Michaličkovej.
MsZ uznesením č. 398/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo poslanecký návrh
Bc. Viery Ďurčekovej na odňatie slova Ing. Jane Michaličkovej.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 15 poslancov za, 2 proti
K bodu 7)
Majetkovoprávne veci predložila Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.
Ján Bátora, trvalý pobyt Prievidza, Pavlovská 174/25, požiadal o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Hradec, parcela registra
C KN č. 464/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2 a parcela registra C KN
č. 542/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1967 m2 právo uloženia inžinierskych sietí vodovodnej prípojky k rodinnému domu na pozemku parcela registra C KN č. 503/3
(Pavlovská ulica), pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 10 m + ochranné
pásmo. Ľubica Burešová podala informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického
plánu č. 240/2017, vyhotoveného Patriciom Sovom dňa 29.09.2017, ktorými budú odčlenené
časti pozemkov (ktoré budú zaťažené vecným bremenom ) pod novými parcelnými číslami.
V súčasnej dobe je geometrický plán na overení na katastrálnom odbore Okresného úradu
v Prievidzi.
MsZ uznesením č. 399/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú.
Hradec, parcela registra C KN č. 464/26, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 m2
a parcela registra C KN č. 542/17 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 20 m2 ,
odčlenených Geometrickým plánom č. 240/2017, vyhotoveného Patriciom Sovom dňa
29.09.2017, z pozemkov parcela registra C KN č. 464/20 a parcela registra C KN č. 542/4,
právo uloženia inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky k rodinnému domu na pozemku
parcela registra C KN č. 503/3, v prospech vlastníka rodinného domu súpis. č. 50174 na
pozemku parc. č. 503/3 a pozemkov parcela registra C KN č. 503/2 a č. 503/3 v k. ú. Hradec,
podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS – 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m 2,
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
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prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej
lokalite je 10,00 €/m2; a za podmienok definovaných v uznesení.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Spoločnosť JA-ZA CAR WASH, s.r.o., so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, Trenčianska
cesta 1821/2B, požiadala o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza
strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5169/15, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 6332 m2 a parcela registra C KN č. 5169/38, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 623 m2 právo uloženia inžinierskych sietí - napojenie na kanalizáciu
pre potreby napojenia Autoumyvárne (Mliekárenská ulica), a to bez rozkopávky a porušenia
miestnej komunikácie, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 6 m + ochranné
pásmo. Spoločnosť doložila pracovnú verziu Geometrického plánu č. 239/2017,
vyhotovenom Patriciom Sovom – Geoskteam dňa 29.09.2017, ktorým boli odčlenené časti
pozemkov (ktoré budú zaťažené vecným bremenom) pod novými parcelnými číslami.
V súčasnej dobe je geometrický plán na overení na katastrálnom odbore Okresného úradu
v Prievidzi. Komisia FMRRaPA žiadala informáciu, či bolo vydané stavebné povolenie
k predmetnej stavbe. Ľubica Burešová uviedla, že stavebné povolenie pre prípojku vydáva
Okresný úrad ŽP až po doložení zmluvy o zriadení vecného bremena.
MsZ uznesením č. 400/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. 5169/54, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 5 m2
a parcela registra CKN č. 5169/55 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 12 m2,
odčlenených
Geometrickým plánom č. 239/2017, vyhotovenom Patriciom Sovom –
Geoskteam dňa 29.09.2017, z pozemkov parcela registra C KN č. 5169/15 a parcela registra
C KN č. 5169/38, právo uloženia inžinierskych sietí - kanalizácie pre potreby napojenia
budúcej stavby „Automyváreň Prievidza, Ul. Mliekárenská“, v prospech vlastníka predmetnej
stavby v k. ú. Prievidza, podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu
podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok
rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky
ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku,
ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2; a za podmienok definovaných
v uznesení.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Bajkalská 28, zastúpenej spoločnosťou ProfiNetwork, s. r. o., so sídlom v Trenčíne, Bratislavská 117/48, požiadala o zmenu trasovania –
uloženia
rozvodov
v lokalite
staré
sídlisko
Píly
v rámci
DUR
stavby
„INS_FTTH_PRIE_OO_Prievidza_sídlisko Píly“ (zriadenie vecného bremena bolo schválené
uznesením MsZ č. 13/17 zo dňa 30.01.2017) a závery z pracovného rokovania (Zápisnica
z pracovného stretnutia zo dňa 05.09.2017) vo veci zriadenia vecného bremena na časti
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza.
MsZ uznesením č. 401/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ č.
13/17 zo dňa 30.01.2017 (zmena trasovania).
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Ľubica Burešová uviedla, že v roku 2016 požiadala spoločnosť Realitus, s. r. o., o zmenu ÚP
– zóny IBV terasy, nakoľko štyri pozemky sa dostali do nesúladu s ÚP. Zmena ÚP bola
podmienená vybudovaním asfaltovej komunikácie. Spoločnosť v zast. p. Reisa súhlasila
s vybudovaním štrkovej komunikácie do 9. 12. 2018 s tým, že do 5-tich rokov vybuduje
asfaltovú komunikáciu.
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Dňa 7. 8. 2017 sa na úrovni prednostu MsÚ uskutočnilo pracovné stretnutie k danej
problematike, ktorého výsledkom bol návrh na zmenu uznesenia MsR – zmena podmienky
vybudovania asfaltovej komunikácie na komunikáciu štrkovú.
Návrh vychádzal
z predpokladu, že v súvislosti s budovaním rodinných domov by došlo k porušeniu novej
asfaltovej komunikácie.
MsZ uznesením č. 402/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie č. 303/16 zo dňa
27. 6. 2016, ktorým bolo schválené doplnenie podmienky vybudovania asfaltovej
komunikácie do uznesenia č. 409/13.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uznesením č. 403/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ
č. 409/13 zo dňa 29. 10. 2013 takto: do časti II. sa dopĺňa písmeno c) v znení: „budúci
povinný z vecného bremena zapracuje požiadavky na zmenu územného plánu v lehote do 6
mesiacov od zrealizovania štrkovej cesty na pozemkoch, ktoré sú predmetom zriadenia
vecného bremena podľa bodu a) v časti II.“
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Spoločnosť EURONICS Prievidza, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, požiadala o udelenie súhlasu
mesta s výstavbou dopravných zariadení na časti pozemkov vo vlastníctve mesta
Prievidza, v k. ú. Prievidza, a to parcela registra E KN č. 1-741, ostatné plochy s výmerou
953 m2 (evidovaného na LV 10652), parcela registra C KN č. 5169/15, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 6332 m2 (evidovaného na LV 1), parcela registra C KN č. 5082/118,
ostatné plochy s výmerou 626 m2 (evidovaného na LV 1), parcela registra C KN č.
5169/39,zastavané plochy a nádvoria s výmerou 226 m2 (evidovaného na LV 1) v rozsahu
predloženého dopravného projektu: vybudovanie osvetleného prechodu pre chodcov
s ostrovčekom, osadenie ochranného zábradlia v zákrute (prechod Mliekárenská ulica a Ul.
Ľ. Ondrejova) o rozšírenie komunikácie v dĺžke 40 m a v šírke asi 2 m, o napojenie
existujúceho chodníka k plánovanému navrhovanému prechodu pre chodcov a súvisiaceho
vodorovného a zvislého dopravného značenia, napojenie obslužnej komunikácie na
Mliekárenskú ulicu, s ich následným odovzdaním do majetku mesta.
Poslanci diskutovali o umiestnení ochranného zábradlia.
MsZ uznesením č. 404/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo udelenie súhlasu
s výstavbou dopravných zariadení na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú.
Prievidza, a to parcela registra E KN č. 1-741 (evidovaného na LV 10652), parcela registra C
KN č. 5169/15 (evidovaného na LV 1), parcela registra C KN č. 5082/118 (evidovaného na
LV 1) parcela registra C KN č. 5169/39,zastavané plochy a nádvoria s výmerou 226 m2
(evidovaného na LV 1) v rozsahu predloženého dopravného projektu: vybudovaním
osvetleného prechodu pre chodcov s ostrovčekom, osadením ochranného zábradlia
v zákrute (prechod Mliekárenská ulica a Ul. Ľ. Ondrejova), s rozšírením komunikácie v dĺžke
40 m a v šírke asi 2 m, s napojením existujúceho chodníka k plánovanému navrhovanému
prechodu pre chodcov a súvisiaceho vodorovného a zvislého dopravného značenia,
napojením obslužnej komunikácie na Mliekárenskú ulicu v zmysle doloženej situácie. MsZ
schválilo bezodplatné odovzdanie stavby dopravných zariadení do majetku mesta.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Ľubica Burešová predložila žiadosti Ing. Pavla Hrabovského a Ing. Evy Hrabovskej, Ing.
Petra Kiabu a Mgr. Petra Schmidta o zriadenie vecného bremena na Ul. I. Vysočana.
Ing. Pavol Hrabovský a Ing. Eva Hrabovská, spoločný trvalý pobyt Prievidza, Na stráňach
1197/17, v zast. Martinom Plankom, Prievidza, v zast. Martinom Plankom, trvalý pobyt
Prievidza, Malookružná 37/4, požiadali o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta
Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42,
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ostatné plochy v celkovej výmere 11499 m2 - právo uloženia inžinierskych sietí - NN
prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, pričom predpokladaný rozsah vecného
bremena je 17,8 m + ochranné pásmo, - právo prechodu pešo a prejazdu motorovými
vozidlami, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 56 m2, k plánovanej výstavbe
rodinného domu na pozemku parc. č. 5400/50 vo vlastníctve žiadateľov (Ul. I. Vysočana).
MsZ uznesením č. 405/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k.
ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 11499 m2 právo
uloženia inžinierskych sietí – NN prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k plánovanej
výstavbe rodinného domu, v prospech vlastníkov pozemku parcela registra C KN č. 5400/50
a budúceho rodinného domu na parc. 5400/50 v k. ú. Prievidza, podľa zamerania
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu
podľa IS – 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku
v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po
každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza,
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva,
ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 40,00 €/m2; a za podmienok definovaných v uznesení. MsZ schválilo
súhlas práva prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti pozemku vo
vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s celkovou výmerou
11499 m2 na pozemok vo vlastníctve žiadateľov parcela č. 5400/50 do doby kolaudácie
rodinného domu na pozemku parc. č. 5400/50, a to bezodplatne.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 prítomných poslancov
Ing. Peter Kiaba, trvalý pobyt Nováky, Ul. M. R. Štefánika 117/15, v zast. Ing. Petrom
Šimrákom, trvalý pobyt Prievidza, Banícka ul. 13/4, požiadal o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C
KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 11499 m2, - právo uloženia inžinierskych sietí prípojky vody, plynu a splaškovej kanalizácie a právo trvalého prístupu za účelom ich opráv a
údržby, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 41 m2, - právo prechodu pešo
a prejazdu motorovými vozidlami (pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 65 m2).
Žiadateľ doložil pracovnú verziu geometrického plánu č. 241/2017, vyhotoveného Patriciom
Sovom - Geoskteam, dňa 29.09.2017, ktorým bude odčlenená tá časť pozemku (ktorá bude
zaťažená vecným bremenom)
pod novým parcelným číslom. V súčasnej dobe je
geometrický plán na overení na katastrálnom odbore Okresného úradu v Prievidzi.
MsZ uznesením č. 406/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/212 ostatná plocha s výmerou 8 m2 a parcela
registra CKN č. 5400/213 ostatné plochy s výmerou 21 m2 , odčlenených geometrickým
plánom č. 214/2017, vyhotoveným Patriciom Sovom - Geoskteam, dňa 29.09.2017,
z pozemku parcela registra C KN č. 5400/42, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky
vody, plynu a splaškovej kanalizácie a právo trvalého prístupu za účelom ich opráv a údržby,
a to k plánovanej výstavbe rodinného domu, v prospech vlastníka pozemku parcela registra
C KN č. 5400/63 a budúceho rodinného domu na parc. 5400/63 v k. ú. Prievidza, podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku
v m2 zaťaženého vecným bremenom a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku,
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva,
ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 40,00 €/m2; a za podmienok definovaných v uznesení. MsZ zároveň
schválilo udelenie súhlasu práva prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti
pozemku vo vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy v celkovej
výmere 11499 m2 na pozemok vo vlastníctve žiadateľa parcela č. 5400/63 do doby
kolaudácie rodinného domu na pozemku parc. č. 5400/63, a to bezodplatne.
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Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 prítomných poslancov
Mgr. Peter Schmidt, trvalý pobyt Prievidza, Svätoplukova 98/32 a Ing. Martina Schmidt, trvalý
pobyt Prievidza, Na stráňach 1197/17, v zast. Martinom Plankom, trvalý pobyt Prievidza,
Malookružná 37/4, požiadali o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza
strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy
s výmerou 11499 m2 - právo uloženia inžinierskych sietí - NN prípojky, vodovodnej
a kanalizačnej prípojky, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 17,8 m +
ochranné pásmo, - právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami, pričom
predpokladaný rozsah vecného bremena je 25 m2, k plánovanej výstavbe rodinného domu
na pozemku parc. č. 5400/206 vo vlastníctve žiadateľov (Ul. I. Vysočana).
MsZ uznesením č. 407/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k.
ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 11 499 m2, právo
uloženia inžinierskych sietí – NN prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k plánovanej
výstavbe rodinného domu, v prospech vlastníkov pozemku parcela registra C KN č.
5400/206 a budúceho rodinného domu na parc. 5400/206 v k. ú. Prievidza, podľa zamerania
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu
podľa IS – 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku
v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po
každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza,
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva,
ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 40,00 €/m2; a za podmienok definovaných v uznesení. MsZ schválilo
súhlas s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti pozemku vo
vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s celkovou výmerou
11499 m2 na pozemok vo vlastníctve žiadateľov parcela č. 5400/206 do doby kolaudácie
rodinného domu na pozemku parc. č. 5400/206, a to bezodplatne.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Jozef Briatka, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul. 717/32, požiadal o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Hradec, parcela
registra E KN č. 1069/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 748 m2 a parcela registra C
KN č. 623/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 333 m2 právo uloženia inžinierskych
sietí - NN prípojky, prípojky vody a prípojky plynu k plánovanej výstavbe rodinného domu
(Ul. Pod hrádkom), pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je voda cca 1,9 m +
ochranné pásmo, plyn cca 2,2 m + ochranné pásmo, elektrika cca 23,2 m + ochranné
pásmo, (Elektrický kábel aj plynovod pôjdu v jednom výkope v odstupových vzdialenostiach
v súlade s STN a prípojka vodovodu pôjde v samostatnom výkope).
MsZ uznesením č. 408/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú.
Hradec, parcela registra C KN č. 623/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2
odčlenenej geometrickým plánom č. 170/2017 z pozemkov parcela registra E KN č. 1069/1
a parcela registra C KN č. 623/8, právo uloženia inžinierskych sietí – NN prípojky, prípojky
vody a prípojky plynu k plánovanej výstavbe rodinného domu, v prospech vlastníka
pozemkov parcela registra C KN č. 624/4 a č. 623/3 v k. ú. Hradec, podľa zamerania
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu
podľa IS – 80 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku
v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po
každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza,
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva,
ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 10,00 €/m2; a za podmienok definovaných v uznesení.
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Roman Mik, trvalý pobyt Prievidza, Konvalinková ulica 12, požiadal o zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza (Cesta
pod Banskou) - právo uloženia inžinierskych sietí – prípojka vody a elektriky na parcela
registra C KN č. 3546/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 939 m 2 , parcela registra
C KN č. 3551/11, záhrady s výmerou 4 m2, parcela registra C KN č. 3551/12, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 59 m2, parcela registra C KN č. 3551/16, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 14 m2, parcela registra C KN č. 3551/17, zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 15 m2, parcela registra C KN č. 3551/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9
m2, parcela registra C KN č. 3551/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m2, parcela
registra C KN č. 3551/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 570 m2. Predpokladaný
rozsah vecného bremena 89,1 m + ochranné pásmo (voda) a 23 m + ochranné pásmo
(elektrika) - právo prechodu pešo (v rozsahu 15 m2) a prejazdu motorovými vozidlami (v
rozsahu 24 m2 ) po parcele registra C KN č. 3546/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
3 939 m2. Zároveň požiadal o udelenie súhlasu s realizáciou vjazdu a prístupového chodníka
(v rozsahu práv prechodu a prejazdu) zo zámkovej dlažby.
MsZ uznesením č. 409/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na pozemkoch v k. ú. Prievidza právo
uloženia inžinierskych sietí – prípojku vody a elektriky na pozemkoch: - parcela registra C KN
č. 3546/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m2 a parcela registra C KN č.
3546/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 43 m2 odčlenených GP č.232/2017
z pozemku parcela registra C KN č. 3546/1, - parcela registra C KN č. 3551/18, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 11 m2 odčlenenej GP č.232/2017 z pozemku parcela registra C
KN č. 3551/10, - parcela registra C KN č. 3551/22, záhrady s výmerou 1 m2 odčlenenej GP
č.232/2017 z pozemku parcela registra C KN č. 3551/11, - parcela registra C KN č. 3551/21,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 36 m2 odčlenenej GP č.232/2017 z pozemku parcela
registra C KN č. 3551/12, - parcela registra C KN č. 3551/20, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 8 m2 odčlenenej GP č.232/2017 z pozemku parcela registra C KN č. 3551/16,
- parcela registra C KN č. 3551/19, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14 m2 odčlenenej
GP č.232/2017 z pozemku parcela registra C KN č. 3551/17, právo prechodu pešo a
prejazdu motorovým vozidlom z komunikácie cez pozemky vo vlastníctve mesta v k. ú.
Prievidza, parcela registra C KN č. č. 3546/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 m2
a parcela registra C KN č. č. 3546/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2
odčlenených Geometrickým plánom č. 232/2017 z pozemku parcela registra C KN č. 3546/1
a to všetko v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3530,
podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa Zásad o
hospodárení s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m 2
zaťaženého vecným bremenom a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým
sieť prechádza alebo je na ňom iné vecné bremeno, 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 €/m 2, a za
podmienok definovaných v uznesení. MsZ schválilo udelenie súhlasu s vybudovaním
prístupov (vjazdu a prístupového chodníka) zo zámkovej dlažby v rozsahu práva prechodu
pešo a prejazdu motorovými vozidlami po pozemkoch v k. ú. Prievidza, parcela registra C
KN č. č. 3546/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 m2 a parcela registra C KN č.
3546/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2 odčlenených Geometrickým plánom
č. 232/2017 z pozemku parcela registra C KN č. 3546/1.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 prítomných poslancov
Jozef Polkoráb, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul. 1338/13, požiadal o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN 2122/1 v rozsahu
výmery 25 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR, na účel predaja pečených gaštanov,
vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov, a to v termíne od
01.12.2017 do 31.12.2017 s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady.
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Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 8.9.2017.
MsZ uznesením č. 410/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne
prebytočného majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z
parcely registra C KN 2122/1 v rozsahu výmery 20 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR,
pre Jozefa Polkorába, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul. 1338/13, na účel predaja
pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko
nápojov, počas prevádzky mobilnej ľadovej plochy, na dobu určitú od 1.12.2017 do
01.01.2018 (vrátane) s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady,
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o
všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude
poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť aj obyvateľom mesta
v zimnom období počas prevádzky mobilnej ľadovej plochy, za podmienok - nájomného vo
výške 0,02 €/m2/deň dobu určitú od 1.12.2017 do 01.01.2018 (vrátane) s tým, že
spotrebované energie bude znášať nájomca na vlastné náklady.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Ľubica Burešová podala informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom
Prievidza dňa 05.09.2017 na základe uznesenia MsZ č. 364/17 zo dňa 21.08.2017
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta
Prievidza – stavba „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre peších v
Prievidzi“ – nebytové priestory 00.3 a 00.4, ktoré sa nachádzajú v podchode na Ul. Matice
slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského),
spolu v rozsahu výmery 32,70 m2. Bol doručený jeden súťažný návrh.
MsR uznesením č. 463/17 zo dňa 25. 9. 2017 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe uznesenia MsZ č. 364/17 zo dňa
21.08.2017 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh podala spol. DAVPEK, s.r.o., so sídlom
Bojnická cesta 590/37, Kanianka, IČO: 46 792 295, cena nájmu: 120 €/m²/rok,
MsR požiadala primátorku mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou DAVPEK, s.r.o.
so sídlom Bojnická cesta 590/37, Kanianka, IČO: 46 792 295, ktorej súťažný návrh bol
vyhodnotený ako vhodný s podmienkami: účel využitia: podnikateľské účely - predaj
pekárenských výrobkov, nájomné: 120 €/m²/rok, úhrada nájomného: mesačne, úhrada
nákladov za energie na základe skutočne spotrebovaných hodnôt, doba nájmu: neurčitá
s jednomesačnou výpovednou lehotou, povinnosť nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť
osvedčenie o energetickej certifikácii v lehote do 30 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Informáciu o vyhodnotení OVS zobralo MsZ uznesením č. 411/17, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici, na vedomie.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Ľubica Burešová podala informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom
Prievidza dňa 05.09.2017 na základe uznesenia MsZ č. 365/17 zo dňa 21.08.2017
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta,
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza nebytového priestoru 00.2, ktorý je súčasťou stavby
„Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu
výmery 15,70 m2, ďalej smerom od Námestia slobody. Nebytový priestor sa nachádza
v podchode na Ulici Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku
Gymnáziu V. B. Nedožerského). Nebol doručený žiadny súťažný návrh.
MsR uznesením č. 464/17 zo dňa 25. 9. 2017 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe uznesenia MsZ č. 365/17 zo dňa
21.08.2017 ako neúspešnú.
Predmetnú informáciu zobralo MsZ uznesením č. 412/17 na vedomie.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
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Hlasovanie: 17 poslancov za
V súvislosti s prijatým uznesením č. 412/17 prijalo MsZ uznesenie č. 413/17, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici. MsZ schválilo zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne
prebytočný majetok – nebytový priestor 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64
a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, formou opakovanej obchodnej
verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia: podnikateľské účely, nájomné: minimálne
40,00 €/m²/rok, úhrada nájomného: mesačne, úhrada nákladov za energie na základe
skutočne spotrebovaných hodnôt, doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou
lehotou,
povinnosť nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť osvedčenie o energetickej
certifikácii
v lehote
do
30
dní
od
uzatvorenia
nájomnej
zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Marián Mendel a manželka, trvale bytom Prievidza, Ul. J. Bellu 531/20, požiadali
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN č. 164,
ostatné plochy vo výmere 4876 m2, v rozsahu výmery 18 m2 na Veľkonecpalskej ulici pred
rodinným domom č. s. 263 vo vlastníctve žiadateľov, na účel vybudovania spevnených
plôch. Ľubica Burešová uviedla, že na predmetnej ulici je v budúcnosti plánované rozšírenie
cesty a vybudovanie chodníka.
MsZ uznesením č. 414/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo nájom majetku mesta,
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN č. 164, ostatné
plochy v rozsahu výmery 18 m2 na Veľkonecpalskej ulici pred rodinným domom č. s. 263
pre Mariána Mendela a manželku, trvale bytom Prievidza, Ul. J. Bellu 531/20, Prievidza, na
účel vybudovania spevnených plôch.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 1 poslanec za, 17 proti, 2 sa zdržali
Aeroklub letisko Prievidza, o. z., so sídlom v Prievidzi, Letisková ulica č. 8, požiadalo
o náhradne riešenie usporiadania pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 8117,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6456 m2 a parcela registra C KN č. 8120/3,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 11 363 m2, pozemky spolu 17 813 m2, vo vlastníctve
mesta, zapísané na liste vlastníctva č. 1, formou uzatvorenia nájomnej zmluvy a zriadenie
vecného bremena tak, aby modernizácia a prevádzkovanie letiska boli umožnené bez
obmedzení v dlhodobom časovom horizonte. Žiadateľ navrhuje symbolickú cenu za nájom 1
€/rok. Ďalej uvádza, že uvedené parcely sú etablované v priestoroch ochranného pásma
letiska so zákazom stavieb, rozdeľujú ich prevádzkovú plochu a preto na nich nikdy nemôže
byť vybudovaná a osadená žiadna ani drobná či dočasná stavba. Preukázanie právneho
titulu k predmetným nehnuteľnostiam je potrebné aj k vydaniu stavebného povolenia.
Nájomnú zmluvu žiadajú uzatvoriť pre spoločnosť AEROKLUB Prievidza, s. r. o., ktorá bude
realizátorom projektu. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 30.08.2017.
MsZ uznesením č. 415/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne
prebytočného majetku mesta, pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 8117,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6456 m2 a parcela registra C KN č. 8120/3,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 11 363 m2, pozemky spolu 17 813 m2, vo vlastníctve
mesta, zapísané na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť AEROKLUB Prievidza, s. r. o., so
sídlom v Prievidzi, Letisková ulica č. 8, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za
podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou
lehotou.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za

13

Libor Žiak, trvalý pobyt Jánošíkova ul. 1629/11, Bojnice, požiadal o nájom časti pozemku
parcela registra C KN 5009/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 5 m2, na účel
umiestnenia stánku s využitím na predaj novín, časopisov, tabakových výrobkov.
MsZ uznesením č. 416/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, v k. ú. Prievidza, časť pozemku
parcela registra C KN 5009/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 5 m2, vo
vlastníctve mesta, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Libora Žiaka, trvalý pobyt
Jánošíkova ul. 1629/11, Bojnice, na účel umiestnenia stánku s využitím na predaj novín,
časopisov, tabakových výrobkov, spôsob nájmu ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za
podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou
výpovednou lehotou.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdržal
Zelený bicykel o.z., so sídlom Opatovce nad Nitrou 543, požiadalo o dlhodobý bezplatný
nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcely registra C KN č. 45/1, ostatná
plocha, C KN č. 417/7, zastavané plochy a nádvoria, C KN 3090 zastavané plochy
a nádvoria, C KN č. 4810/1, ostatná plocha, C KN č. 2242/4, zastavané plochy a nádvoria, C
KN č. 11/1, ostatná plochy, C KN č. 5291/1, ostatná plocha, C KN č. 4865, zastavané plochy
a nádvoria, C KN č. 5332, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 88, záhrady, C KN č. 5020,
ostatné plochy, C KN č. 2068, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 4973, ostatné plochy, C
KN č. 1858/1, ostatné plochy, C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 829/4,
zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 4870/1,
ostatné plochy, C KN č. 66/1, ostatné plochy, C KN č. 5393 ostatné plochy, na účel osadenia
cyklostojanov tvaru U pre verejnosť v celkovom počte 44 ks, v rozmeroch 160 x 100 cm.
Tento projekt uspel vo verejnom hlasovaní v rámci projektu „Participatívny rozpočet“
(spolufinancovanie z mestského rozpočtu).
MsZ uznesením č. 417/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, v k. ú. Prievidza, spôsob nájmu
pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok: na dobu neurčitú, s 3mesačnou výpovednou lehotou, jednorazového
nájomného v sume 1 € /celý predmet
nájmu/celé obdobie nájmu.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Ľubica Bruešová informovala o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa
02.08.2017 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 135/17 zo dňa
27.03.2017 v znení uznesenia MsZ č. 311/17 zo dňa 13.07.2017, o najvhodnejší návrh na
prevod prebytočného majetku mesta - nehnuteľností v k. ú. Prievidza:
1. Výmenníkovú stanicu VS-12 súpisné č. 2921 na pozemku parcela reg. C KN č. 5043/1
s výmerou 166 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č.
5043/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m²
(cena podľa ZP: 25.700,00 €)
2. Výmenníkovú stanicu VS-16 súpisné č. 30959 na pozemku parcela reg. C KN č. 5049/1
s výmerou 189 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č.
5049/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 189 m²
(cena podľa ZP: 28.000,00 €)
3. Výmenníkovú stanicu VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku parcela reg. C KN č. 1860
s výmerou 292 m², na ulici Nábrežie sv. Cyrila, v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C
KN č. 1860, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 292 m²
(cena podľa ZP: 29.600,00 €)
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4. Výmenníkovú stanicu VS-19 súpisné č. 20732 na pozemku parcela reg. C KN č. 4985
s výmerou 312 m², na Ulici A. Mišúta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č.
4985, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m²
(cena podľa ZP: 65.100,00 €)
5. Výmenníkové stanice:
VS-12 súpisné č. 2921 na pozemku parcela reg. C KN č. 5043/1 s výmerou 166 m², na
Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5043/1, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 166 m²
VS-16 súpisné č. 30959 na pozemku parcela reg. C KN č. 5049/1 s výmerou 189 m², na
Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5049/1, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 189 m²
VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku parcela reg. C KN č. 1860 s výmerou 292 m², na ulici
Nábrežie sv. Cyrila, v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 1860, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 292 m² a
VS-19 súpisné č. 20732 na pozemku parcela reg. C KN č. 4985 s výmerou 312 m², na
Ulici A. Mišúta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 4985, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 312 m² ako celok
(cena podľa ZP: 148.400,00 €)
formou obchodnej verejnej súťaže,
Boli doručené tieto súťažné návrhy:
1. Výmenníková stanica VS-12 súpisné č. 2921:
1) Rudolf Kučera, nar. 6.3.1971, bytom B. Slančíkovej 541/2, Prievidza,
(ponúknutá kúpna cena: 29.600,00€
2) Jana Sujová, nar. 5.1.1985, bytom Ľ. Ondrejova 729/9, Prievidza.
(ponúknutá kúpna cena: 27.050,00 €)
2. Výmenníková stanica VS-16 súpisné č. 30959:
1) Pavol Polievka, nar. 6.1.1969, bytom Športová 125/16, Prievidza
(ponúknutá kúpna cena: 30.900,00 €)
3. Výmenníková stanica VS-6 súpisné č. 10357:
Nebol doručený žiadny súťažný návrh.
4. Výmenníková stanica VS-19 súpisné č. 20732:
1) Ing. Peter Mikuška, nar. 29.3.1961, bytom Jašíkova 24, Bratislava
(ponúknutá kúpna cena: 30.000,00 €)
2) Pavol Šimoňák, nar. 9.3.1977, bytom Pánsky háj 790/36, Kanianka
(ponúknutá kúpna cena: 65.500,00 €)
5. Výmenníkové stanice VS-12, VS-16, VS-6, VS-19:
1) STAVEBNINY F.Š.MONT, s.r.o., so sídlom Košovská cesta 65-1, Prievidza
(ponúknutá kúpna cena: 156.200,00 €)
MsR uznesením č. 466/17 zo dňa 25. 9. 2017 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 02.08.2017 na základe uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č. 135/17 zo dňa 27.03.2017 v znení uznesenia MsZ č. 311/17 zo
dňa 13.07.2017 ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh v zmysle tohto uznesenia
predložila: spol. STAVEBNINY
F.Š.MONT, s.r.o., so sídlom Košovská cesta 65-1,
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Prievidza, IČO: 36 332 798, za kúpnu cenu: 156.200,00 €, ktorá zahŕňa prevod všetkých
štyroch výmenníkových staníc ako celku, MsR požiadala primátorku mesta uzatvoriť kúpnu
zmluvu so spoločnosťou STAVEBNINY F.Š.MONT, s.r.o., so sídlom Košovská cesta 65-1,
Prievidza, IČO: 36 332 798, ktorej súťažný návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší
s podmienkami: účel využitia: v súlade s územným plánom mesta Prievidza okrem
zriaďovania autoumývarní, autodielní, pneuservisov, pohostinstiev alebo podobných
prevádzok rušiacich funkciu bývania, kúpna cena nehnuteľností: 156.200,00 €, úhrada
kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, podmienkou pre uzatvorenie kúpnej
zmluvy je uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena s mestom Prievidza so záväzkom
kupujúceho ako povinného z vecného bremena a budúceho vlastníka výmenníkovej stanice
a pozemku pod ňou, užívať stavbu na účel v súlade s územným plánom mesta Prievidza
okrem zriaďovania autoumývarní, autodielní, pneuservisov, pohostinstiev alebo podobných
prevádzok rušiacich funkciu bývania. Ľubica Burešová uviedla, že mesto odpredáva len
pozemky pod stavbami.
Predmetnú informáciu o vyhodnotení OVS zobralo MsZ uznesením č. 418/17 na vedomie.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uznesením č. 419/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe
uznesenia MsZ č. 338/17 zo dňa 21.08.2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na predaj prebytočného majetku mesta, uvoľneného nájomného bytu č. 4 na 2.
poschodí vo vchode č. 77 bytového domu súpisné č. 30925 na Veľkonecpalskej ulici
v Prievidzi postaveného na pozemku parcela reg. C KN č. 6652/54 vrátane podielu na
pozemku parcela reg. C KN č. 6652/54 v podiele 4980/199657. Bol doručený jeden súťažný
návrh. MsR uznesením č. 467/17 zo dňa 25. 9. 2017 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 ako úspešnú. Vhodný súťažný návrh podala:
Gabriela Rybárová, trvalý pobyt Prieložky 199/14, 972 11 Lazany, ktorá navrhla kúpnu cenu
42.050,00 €. MsR požiadala primátorku mesta uzatvoriť kúpnu zmluvu s Gabrielou
Rybárovou, nar. 2.6.1993, trvalý pobyt Prieložky 199/14, 972 11 Lazany, ktorej súťažný
návrh bol vyhodnotený ako vhodný s podmienkami: účel využitia – bývanie, kúpna cena bytu
vrátane podielu na pozemku – vo výške 42.050,00 €, termín úhrady kúpnej ceny – do 15
dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Prezentácia: 18 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
MsZ uznesením č. 420/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie informáciu
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe
uznesenia MsZ č. 341/17 zo dňa 21.08.2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na predaj prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza vedené na LV
č. 1: stavba súpisné č. 2663, nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste vedená ako bytový dom
typu A a pozemky parcela reg. C KN č. 7840/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 415
m², č. 7840/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 135 m² a č. 7840/33, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 371 m². Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie
zmluvy. MsR uznesením č. 468/17 zo dňa 25. 9. 2017 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe uznesenia MsZ č. 341/17 zo dňa
21.08.2017 ako neúspešnú.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Z dôvodu neúspešnej OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste (uzn. č. 420/17) MsZ prijalo
uznesenie č. 421/17, ktorým schválilo zámer mesta Prievidza na prevod prebytočného
majetku mesta - nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2663
nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste, vedená ako bytový dom typu A a pozemky parcela
reg. C KN č. 7840/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 415 m², parcela reg. C KN č.
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7840/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 135 m² a parcela reg. C KN č. 7840/33,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 371 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie,
kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov
a kábelovej prípojky formou opakovanej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: účel
využitia: v súlade s územným plánom mesta Prievidza, kúpna cena – minimálne vo výške
236 000,00 € (80 % z hodnoty 295 000 €), termín úhrady kúpnej ceny – do 15 dní od
uzavretia kúpnej zmluvy, víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje vstúpiť do práv
a povinností prenajímateľa vo vzťahu k nájomcom bytov. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej
súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Jozef Műller, trvalý pobyt Prievidza, Sebedražská cesta č. 660/7, požiadal o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov z parcely registra E KN č. 1713/1, ostatná
plocha v rozsahu výmery 187 m², na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré
žiadateľ užíva. Žiadané pozemky sa nachádzajú v blízkosti jeho nehnuteľností na
Sebedražskej ceste. Dňa 08.09.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
previesť predmetný prebytočný majetok mesta pre Jozefa Műllera, trvalý pobyt Prievidza,
Sebedražská cesta č. 660/7, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.
MsZ uznesením č. 422/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemky parcela registra C KN č. 8062/2,
diel 1, orná pôda s výmerou 4 m2, parcela registra C KN č. 8061/2, diel 2, zastavané plochy a
nádvorie s výmerou 69 m2 a parcela registra C KN č. 8059/3, diel 3, orná pôda s výmerou
118 m2, spolu s výmerou 191 m2, všetky tri pozemky odčlenené z pozemku parcela registra
E KN č. 1713/1, ostatné plochy s výmerou 505 m², zamerané Geometrickým plánom č.
181/2017 vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM
dňa 08.08.2017, úradne
overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 11.08.2017 pod č. G1 846/2017, pre Jozefa
Műllera, trvalý pobyt Prievidza, Sebedražská cesta č. 660/7, za cenu 25,00 €/m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov,
spôsobom prevodu ako dôvod hodný
osobitného zreteľa.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Jana Gregorová a manžel, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Záhradnícka ul. č. 611/2,
požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra CKN č.
3249/3, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 8 m², na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý je oplotený a žiadateľmi užívaný.
Zámer mesta bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 08.09.2017.
MsZ uznesením č. 423/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3249/3,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 8 m², z pozemku parcela registra C KN č. 3249/3,
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 26 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Janu
Gregorovú a manžela, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Záhradnícka ul. č. 611/2, za cenu
20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, spôsobom ako dôvod hodný
osobitného zreteľa.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Ivan Ondrejka a manželka, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Poľná ul. 78, požiadali o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5511/3, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 6 m2, na účel zarovnania pozemku so susedmi.
MsZ uznesením č. 424/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra
C KN č. 5511/3, diel č. 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2, zameraný
a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 21, ostatné plochy s výmerou 80 m2,
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vedený na liste vlastníctva č. 10652 (pôvodné k. ú. Necpaly nad Nitrou), Geometrickým
plánom č. 31562388-125-97/208 (položka úradného overenia číslo 581/97), pre Ivana
Ondrejku a manželku, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Poľná ul. č. 78, za cenu 20,00 €/m2,
na účel zarovnania pozemku so susedmi, spôsob prevodu ako dôvod hodný osobitného
zreteľa.
Prezentácia: 22 prítomných poslancov
Hlasovanie: 22 poslancov za
Ing. Jozef Somoláni a manž., trvalý pobyt Bojnice, Hečkova ul. č. 1210/27 a Vlasta
Šrámková, trvalý pobyt
Dolné Vestenice, Ul. Ľ. Štúra č. 44/48, požiadali o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemkov parcely registra C KN č. 370/67, orná pôda
s výmerou 2 865 m², č. 370/88, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 171 m² a č.
370/26, záhrady s výmerou 124 m², na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve
a na podnikateľskú výstavbu. Žiadané pozemky sa nachádzajú veľa bývalej Západnej ulice,
terajšia MAX BROSE. Zámer mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
dňa 08.09.2017.
MsZ uznesením č. 435/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemky parcely registra C KN č. 370/67,
orná pôda s výmerou 2 865 m², č. 370/88, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 171
m², č. 370/26, záhrady s výmerou 124 m² a č. 370/24, záhrady s výmerou 48 m²,
pozemky spolu s výmerou 3 208 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Jozefa
Somolániho a manž., spoločne trvalý pobyt Bojnice, Hečkova ul. č. 1210/27 v podiele ½ k
celku a pre Vlastu Šrámkovú, trvalý pobyt Dolné Vestenice, Ul. Ľ. Štúra č. 44/48, v podiele
½ k celku, na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a na podnikateľskú výstavbu,
za cenu 13,10 €/m2, spôsobom prevodu horeuvedených pozemkov podľa ako
dôvod hodný osobitného zreteľa.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Jaroslav Hraňo a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. R. Jašíka 8, požiadali o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 4756/1, ostatné
plochy v rozsahu výmery 39,6 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku
k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. Zámer mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
dňa 8. 9. 2017.
MsZ uznesením č. 426/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 4756/12,
ostatné plochy s výmerou 40 m², z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné
plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, pre Jaroslava Hraňa
a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. R. Jašíka 662/8, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku a s podmienkou, že na ňom nebudú kupujúci
realizovať pevné oplotenie (netýka sa to živých plotov), spôsobom prevodu ako dôvod hodný
osobitného zreteľa.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Miloslav Jalakša, trvalý pobyt Ul. M. Hodžu 395/12, Prievidza a manželka Katarína, trvalý
pobyt Ul. R. Jašíka 663/10, Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť
pozemku z parcely registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 40,05 m2, na
účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 08.09.2017.
MsZ uznesením č. 427/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 4756/13,
ostatné plochy s výmerou 41 m², zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017,
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 07.08.2017, z pozemku parcela
registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č.
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1, pre Miloslava Jalakšu, trvalý pobyt Ul. M. Hodžu 395/12, Prievidza a manželku Katarínu,
trvalý pobyt Ul. R. Jašíka 663/10,
Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel
majetkovoprávneho usporiadania pozemku a s podmienkou, že na ňom nebudú kupujúci
realizovať pevné oplotenie (netýka sa to živých plotov), spôsobom prevodu ako dôvod hodný
osobitného zreteľa.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Pavol Gabala a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. R. Jašíka 769/2, Prievidza, požiadali o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 4756/1, ostatné
plochy v rozsahu výmery 39 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku
k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.
Zámer mesta previesť predmetný majetok bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 08.09.2017.
MsZ uznesením č. 428/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 4756/11,
ostatné plochy s výmerou 40 m², zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017,
vyhotoveným
Patriciusom
Sovom
–
GEOSKTEAM,
dňa
07.08.2017,
2
z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, ostatné plochy s výmerou 2 634 m , vedeného
na liste vlastníctva č. 1, pre Pavla Gabalu a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. Rudolfa Jašíka
769/2, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku a
s podmienkou, že na ňom nebudú kupujúci realizovať pevné oplotenie (netýka sa to živých
plotov), spôsobom prevodu ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Prievidza, so sídlom Bottova 5, Prievidza,
požiadal o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č.
2903/3, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 86 m2, na účel rozšírenia priľahlej
záhrady. Zámer mesta na prevod nehnuteľností bol zverejnený na úradnej tabuli dňa
11.09.2017.
MsZ uznesením č. 429/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2903/6,
diel 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 66 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým
plánom č. 177/2017, z pozemku parcela registra E KN č. 11-3814/70, ostatné plochy
s výmerou 359 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 10652 (parcela registra C KN 2903/3, na
ktorú list vlastníctva nie je založený), pre Slovenský rybársky zväz – Mestskú organizáciu
Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel rozšírenia záhrady, spôsobom prevodu ako dôvod hodný
osobitného zreteľa.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Helena Pavecová, trvalý pobyt Ul. A. Bernoláka 302/6, Prievidza, požiadala o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 2903/3, zastavané
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 51,45 m2, na účel rozšírenia priľahlej záhrady.
Zámer mesta bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 11.09.2017.
MsZ uznesením č. 430/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2903/7,
diel 1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 67 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým
plánom č. 177/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 27.07.2017,
z pozemku parcela registra E KN č. 11-3814/70, ostatné plochy s výmerou 359 m2, vedenej
na liste vlastníctva č. 10652 (parcela registra C KN 2903/3, na ktorú list vlastníctva nie je
založený), pre Helenu Pavecovú, trvalý pobyt Ul. A. Bernoláka 302/6, Prievidza, za cenu 20
€/m2, na účel rozšírenia záhrady, 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 nie je pre mesto

19

využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa –
kupujúceho.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Spoločnosť Zberné suroviny Žilina, a. s., so sídlom Kragujevská ul. 3, Žilina, požiadala
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5403, zastavané
plochy a nádvorie vo výmere 1 677 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku
pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa a priľahlého pozemku. Spoločnosť ponúka kúpnu cenu
33 600 € (20 €/m2). Spoločnosť ponúka zriadiť vecné bremeno, strpieť právo prechodu
a prejazdu motorovými vozidlami na časti pozemku v rozsahu výmery 277 m2 (súčasť
miestnej komunikácie).
MsZ uznesením č. 431/17,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo predaj majetku mesta,
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5403, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 1 677 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť Zberné
suroviny Žilina, a. s., so sídlom Kragujevská ul. 3, Žilina, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemku pod stavbou a priľahlého pozemku.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 1 poslanec za, 17 proti, 1 sa zdržal
Ľubomír Hrstka, trvalý pobyt Podhorská 478/114, Prievidza, požiadal o kúpu nehnuteľnosti
v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku z parcely registra E KN č. 2516/1, ostatné plochy
v rozsahu výmery 30 m2 a časť pozemku z parcely registra E KN č.151, záhrady v rozsahu
výmery 90 m2, na účel scelenia pozemkov.
MsZ uznesením č. 432/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela
registra C KN č. 640/2, diel 4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 90 m2, odčlenený
z pozemku parcela registra E KN č. 151, záhrady s výmerou 586 m2 (parcela registra C KN č.
640, ostatná plocha s výmerou 755 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený) a pozemok
parcela registra C KN č. 644/17, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 15 m2,
odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 2516/1, ostatné plochy s výmerou 1 916 m 2
(parcela registra C KN č. 644/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 683 m2, na ktorú
list vlastníctva nie je založený), obidva pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1599,
zamerané Geometrickým plánom č. 160/2017, vypracovaným Patriciusom Sovom –
GEOSKTEAM dňa 13.07.2017, overeným Ing. Strapatou Katarínou dňa 20.07.2017 pod č.
741/2017, pre Ľubomíra Hrstku, trvalý pobyt Podhorská 478/114, Prievidza, za cenu 10,00
€/m2, na účel scelenia pozemkov, spôsob prevodu pozemkov ako dôvod hodný osobitného
zreteľa.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Spoločnosť Grolmus a spol. s. r. o., so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14, Prievidza, požiadala
o zmenu uznesenia MsZ č. 360/17 zo dňa 21.08.2017, ktorým im bol schválený nájom
dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela
registra C KN č. 5327/12, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 36 m2 za cenu 1,00 €/rok,
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, na účel vybudovania parkovacích
plôch s podmienkou, že stavbu parkoviska odovzdá do majetku mesta do 60 dní od
uzatvorenia nájomnej zmluvy a s podmienkou, že nájomca v mimo prevádzkových hodín
umožní verejnosti parkovať na predmetnom parkovisku, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, Spoločnosť žiada vypustiť podmienku „že stavbu parkoviska odovzdá do majetku
mesta do 60 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy“ a zároveň súhlasí s cenou nájmu 2,50
€/m2/rok, namiesto ceny nájmu 1,00 €/rok. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že parkovacie
plochy vo väčšej miere budú vybudované na pozemku vo vlastníctve spoločnosti.
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MsZ uznesením č. 433/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ
č. 360/17 zo dňa 21.08.2017 takto: pôvodný text „s podmienkou, že stavbu parkoviska
odovzdá do majetku mesta do 60 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy“ sa vypúšťa pôvodný
text „ za cenu 1,00 €/rok“ sa vypúšťa a nahrádza sa textom: „za nájomné vo výške 2,50
€/m2/rok“.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Manuela Škuličová, bytom Prievidza, Ul. P. J. Šafárika 899/18, požiadala o finančnú náhradu
za užívanie pozemkov v jej vlastníctve zo strany mesta, vedených na LV 10803, parcely
registra E KN č. 728 záhrada o výmere 399 m2 (súčasť parcely C KN č. 3256/67 ostatná
plocha vo výmere 400 m2 ) a E KN č. 730 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 79 m2
(súčasť parcely C KN č. 3256/50 ostatná plocha vo výmere 79 m2 ) – spolu vo výmere
478 m2.
MsZ uznesením č. 434/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo finančnú náhradu za
užívanie pozemkov, pre Manuelu Škuličovú, bytom Prievidza, Ul. P. J. Šafárika 899/18.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 3 poslanci za, 14 proti, 1 sa zdržal
Manuela Škuličová, bytom Prievidza, Ul. P. J. Šafárika 899/18, ponúkla mestu na
predaj pozemky v jej vlastníctve, vedené na LV 10803, parcely registra E KN č. 728 záhrada
o výmere 399 m2 (súčasť parcely C KN č. 3256/67 ostatná plocha vo výmere 400 m2 ) a E
KN č. 730 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 79 m2 (súčasť parcely C KN č. 3256/50
ostatná plocha vo výmere 79 m2 ) – spolu vo výmere 478 m2. Ľubica Burešová uviedla, že
v minulosti MsZ uznesením č. 164/14 schválilo kúpu pozemkov v rovnakej lokalite od
vlastníčky Ľudmily Slaninovej za cenu 5,00 €/m2.
MsZ uznesením č. 435/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo kúpu pozemkov,
vedených na LV 10803, parcely registra E KN č. 728 záhrada vo výmere 399 m2 (súčasť
parcely C KN č. 3256/67 ostatná plocha vo výmere 400 m2) a E KN č. 730 zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 79 m2 (súčasť parcely C KN č. 3256/50 ostatná plocha vo výmere 79
m2 ) – spolu vo výmere 478 m2, vo vlastníctve Manuely Škuličovej, bytom Prievidza, Ul. P.
J. Šafárika 899/18, Prievidza, za cenu 5,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov v parku Skotňa.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
K bodu 9)
9.1) Mgr. Ivana Škrteľová, riaditeľka ZŠ na Ul. energetikov v Prievidzi, podala informáciu
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe
uznesenia
Mestského
zastupiteľstva
v
Prievidzi
č.
380/17
zo
dňa
21.08.2017, o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného
majetku mesta - nehnuteľnosť, časť nebytového priestoru v areáli Základnej školy, Ulica
energetikov 242/39, Prievidza, súpisné č. 40242,v rozsahu výmery 13m2, postavený na
pozemku parcela registra C KN č. 5395, zapísaný na LV č. 8487 pre mesto v k.ú. Prievidza,
formou obchodnej verejnej súťaže. Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy
na nájom nehnuteľností a to súťažný návrh predložený Jaroslavom Hanzelom Rademar, Ul.
Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice, ktorý navrhol výšku nájmu 50,00 €/mesiac.
MsR uznesením č. 446/17 zo dňa 25. 9. 2017 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž ako
úspešnú. MsR požiadala riaditeľku základnej školy uzavrieť nájomnú zmluvu s Jaroslavom
Hanzelom Rademar, Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice, ktorého súťažný návrh na
uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľností v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom
Prievidza dňa 05.09.2017 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 380/17
zo dňa 21.08.2017, bol vyhodnotený ako vhodný s podmienkami:
účel využitia:
prevádzkovanie školského bufetu na doplnkové stravovanie, nájomné: vo výške 50,00 € +
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energie podľa kalkulačného listu, úhrada nájomného: mesačne, doba nájmu: od 01.10.2017
do 30.09.2020.
Informáciu o vyhodnotení OVS zobralo MsZ uznesením č. 436/17 na vedomie.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
9.2) Mgr. Miriam Bencová, riaditeľka CVČ, informovala o vyhlásenej obchodnej verejnej
súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie dočasne
prebytočného majetku mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 381/17 zo dňa 21. 08. 2017 –
nebytového priestoru v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na
parcele číslo 5293 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV vo výmere 434,57 m2
vrátane zariadenia, na účel prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy. Nebol
doručený žiaden súťažný návrh. MsR uznesením č. 447/17 zo dňa 25. 9. 2017 vyhodnotila
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05. 09. 2017 na základe
uznesenia MsZ v Prievidzi č. 381/2017 zo dňa 21. 08. 2017 ako neúspešnú, nebol
predložený žiadny súťažný návrh.
Informáciu o vyhodnotení OVS zobralo MsZ uznesením č. 437/17 na vedomie.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Mestská rada v Prievidzi odporučila MsZ vyhlásiť novú OVS so zmeneným účelom, nie na
prevádzku kuchyne, ale na prevádzku bufetu.
MsZ uznesením č. 438/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza
prenajať dočasne prebytočný majetok mesta - nebytový priestor v budove Centra voľného
času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza
vedenej na LV 9041 vo výmere
23,25 m2
formou obchodnej verejnej súťaže
s podmienkami: účel využitia – prevádzkovanie školského bufetu na doplnkové stravovanie
a dodržiavanie pitného režimu pre členov záujmových útvarov navštevujúcich centrum
voľného času a zamestnancov centra, nájomné – minimálne vo výške 50,00 €/mesačne,
úhrada nájomného: 1 x mesačne prevodným príkazom, úhrada nákladov za energie podľa
technickej dokumentácie zariadení umiestnených v prenajatých priestoroch , kúrenie a voda
v zmysle kalkulačného listu, doba nájmu od 01. 12. 2017, na dobu 3 roky s trojmesačnou
výpovednou lehotou, s možnosťou výpovede bez udania dôvodu, platné oprávnenie podnikať
v oblasti poskytovania stravovacích služieb, víťaz súťaže sa zaväzuje predložiť projektovú
dokumentáciu zariadení umiestnených v prenajatých priestoroch z dôvodu určenia výšky
ceny za spotrebované energie do 10 kalendárnych dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo po uverejnení podmienky
súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
9.3) O technických návrhoch energetických IS – trasovania na pozemkoch mesta Prievidza
spol. SSE-D, a.s. a Slovak Telekom, a.s., informoval Ing. Roman Veselý, referent územného
plánovania.
Ing. Roman Veselý uviedol, že technické návrhy spoločnosti SSE-D, a.s., Žilina sú v zmysle
memoranda o spolupráci predmetom odsúhlasenia trasovania podľa projektového zámeru
poradnými orgánmi a zastupiteľstvom mesta Prievidza. Taktiež väčšie investičné zámery
poskytovateľov telekomunikačných služieb s trasovaním na pozemkoch mesta je potrebné
odsúhlasiť poradnými orgánmi a zastupiteľstvom mesta Prievidza.
Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s., Žilina požiadala o prerokovanie technického návrhu
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému
zámeru „9924-Prievidza-zrušenie TS 117 ts 720 a presmerovanie OM“ (Prievidza Hollého zrušenie TS MACO). MsZ uznesením č. 439/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo
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technický návrh trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza,
k investičnému zámeru „9924-Prievidza-zrušenie TS 117 ts 720 a presmerovanie
OM“ predložený spol. SSE- Distribúcia, a.s., Žilina, s podmienkou: uloženie vedenia - v časti
od bývalej čistiarne na Ul. Hodžu realizovať položením pod betónovú odstavnú plochu,
vedenie pod cestou pri bytovom dome na Ul. Hodžu realizovať pretlakom, vedenie pod
miestnou komunikáciou na Ul. Hollého k prevádzke p. Maca realizovať pretlakom.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s., Žilina, v zastúpení EUB s.r.o., L. Mikuláš, požiadala
o prerokovanie technického návrhu energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve
mesta Prievidza, k investičnému zámeru „9587 – Prievidza – časť V. Lehôtka – Ul. školská –
rekonštrukcia NNS“.
MsZ uznesením č. 440/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh
trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému
zámeru „9587 – Prievidza – časť V. Lehôtka – Ul. školská – rekonštrukcia NNS“ predložený
spol. SSE- Distribúcia, a.s., Žilina, s podmienkou: napojenie areálu záhradkárskej osady
trasované cez miestnu komunikáciu realizovať bez narušenia povrchu vozovky pretlakom
alebo vzdušným vedením.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, požiadala o prerokovanie
telekomunikačného návrhu IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“.
MsZ uznesením č. 441/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému
zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky tak, ako bolo schválené pri I. etape, predložený
spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, s povinnosťou investora doložiť ponuku
pripokládky iným subjektom a v prípade narušenia povrchovej vrstvy chodníkov, investor na
svoje náklady obnoví chodník v celej šírke.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, požiadala o prerokovanie
telekomunikačného návrhu IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly“.
MsZ uznesením č. 442/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému
zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly tak, ako bolo schválené pri I.
etape, predložený spol Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, s povinnosťou
investora doložiť ponuku pripokládky iným subjektom.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, požiadala o prerokovanie
telekomunikačného návrhu IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“.
MsZ uznesením č. 443/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému
zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“ tak, ako bolo schválené pri I. etape,
predložený spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, s povinnosťou investora
doložiť ponuku pripokládky iným subjektom.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za

23

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, požiadala o prerokovanie
telekomunikačného návrhu IS - trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“.
MsZ uznesením č. 444/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému
zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“ tak, ako bolo schválené pri I. etape, predložený
spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, s povinnosťou investora doložiť ponuku
pripokládky iným subjektom.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 18 poslancov za
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, požiadala o prerokovanie
telekomunikačného návrhu IS - trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové mesto“.
MsZ uznesením č. 445/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému
zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové mesto“ tak, ako bolo schválené pri I.
etape, predložený spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, s povinnosťou
investora doložiť ponuku pripokládky iným subjektom.
Prezentácia: 19 prítomných poslancov
Hlasovanie: 19 poslancov za
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, požiadala o prerokovanie
telekomunikačného návrhu IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“.
MsZ uznesením č. 446/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh
telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému
zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“ tak, ako bolo schválené pri I. etape, predložený
spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, s povinnosťou investora doložiť ponuku
pripokládky iným subjektom.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
9.4) Žiadosť spoločnosti Realitus s.r.o., o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie –
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu zóny IBV Terasy predložil Ing. Roman Veselý, ref.
územného plánovania. Požiadavka bola doručená ešte v roku 2016, žiadosťou sa zaoberali
poradné orgány mesta. MsZ posudzuje individuálne v konkrétnych prípadoch oprávnenú
požiadavku na čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej
dokumentácie žiadateľa.
V minulosti, MsR odporučila schváliť podmienku, aby žiadateľ vybudoval asfaltovú
komunikáciu v danej lokalite, avšak podmienka bola MsR aj MsZ zmenená na štrkovú
komunikáciu.
MsZ uznesením č. 447/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo obstaranie Zmien a
doplnkov č. 4 Územného plánu zóny IBV Terasy, funkčnopriestorový blok č. 22-2-3, na
základe žiadosti spoločnosti Realitus s.r.o. so sídlom Na karasiny č. 54, 971 01 Prievidza, so
začatím obstarávania po vydaní rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby povolenej štrkovej
komunikácie na Bazovej ulici, oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa
územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Územného plánu zóny
od spoločnosti Realitus s.r.o. so sídlom Na karasiny č. 54, 971 01 Prievidza vo výške 100 %
alikvotnej časti z nákladov na obstaranie. MsZ uložilo prednostovi MsÚ zabezpečiť zmluvný
vzťah mesta Prievidza, spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie a spoločnosti
Realitus s.r.o., Na karasiny č. 54, Prievidza na spracovanie Zmien a doplnkov č. 4
Územného plánu zóny IBV Terasy, zabezpečiť prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 4
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Územného plánu zóny IBV Terasy v príslušných komisiách a v MsR
prerokovaním.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za

pred verejným

9.5) Informáciu o projekte s názvom: „Rekonštrukcia cvičebného priestoru na Základnej
škole, Ulica energetikov v Prievidzi“ a následnej možnosti čerpania finančných prostriedkov
predložil Mgr. Ivan Benca, ved. ref. pre projekty a investície.
Celkový rozpočet projektu je 88 739 €, kofinancovanie zo strany mesta je vo výške 20 %.
Realizácia zahŕňa demontáž pôvodnej palubovej podlahy s pružnou podložkou, položenie
fólie proti vlhkosti, dodávka a montáž pružného podkladu, výmena obloženia stien a atď.
MUDr. Jaroslav Cigaňák sa pýtal na stav ostatných telocviční v rámci základných škôl
v meste. Mgr. Ivan Benca uviedol, že nakoľko ministerstvo zmenilo parametre vyhlásenej
výzvy, musela byť rekonštrukcia telocvične ZŠ na Ul. S. Chalupku vyčlenená. Aj táto bola
plánovaná so zapojením sa do výzvy.
MsZ uznesením č. 448/17,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Rekonštrukcia cvičebného priestoru na Základnej škole, Ulica energetikov
v Prievidzi“ a kofinancovanie projektu vo výške 17 749 € t. j. 20 % z celkových výdavkov na
projekt.
Prezentácia: 17 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za
Mgr. Ivan Benca, ved. ref. pre projekty a investície, informoval o projekte s názvom:
„Otvárame dvere našej budúcnosti – vzdelávanie bez obmedzení“ a následnej možnosti
čerpania finančných prostriedkov. Realizátorom projektu je Základná škola na Ul. P. J.
Šafárika v Prievidzi.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami podmienky podporujúce uplatňovanie rovnosti príležitostí a eliminovať možné
znevýhodnenia týchto žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.
MsZ uznesením č. 449/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Otvárame dvere našej budúcnosti – vzdelávanie bez obmedzení“ a
kofinancovanie projektu vo výške 1 254,25 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 21 poslancov za
Mgr. Ivan Benca podal informáciu o zvýšení sumy neoprávnených výdavkov v podanom
projekte s názvom: „Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných
informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“.
Suma neoprávnených výdavkov bola zmenená z dôvodu úpravy výšky dotácie pe vyhlásené
výzvu.
Nový rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 1 143 088,54 €
Celkový oprávnené výdavky projektu: 796 615,79 €
Požadovaná výška NFP: 756 785 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5% - 39 830,79 €
Neoprávnené výdavky projektu: 346 472,75 €
Kofinancovanie projektu mestom: 386 303,54 € - 33,8%
Informáciu zobralo MsZ uznesením č. 450/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, na vedomie.
Prezentácia: 21 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
9.6) O návrhu Memoranda o porozumení Smart Cities so spoločnosťou MasterCard Europe
SA informoval Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky mesta.
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Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že MasterCard a mesto Prievidza v súčasnosti rokujú o potenciálnej
obchodnej spolupráci v súvislosti s programom “Smart Cities”. Ide najmä zdieľanie
osvedčených postupov a odborných znalostí v oblasti zavádzania inovatívnych metód
identifikácie a platieb v oblasti verejnej dopravy, parkovania a ďalších. Na základe týchto
rokovaní spoločnosť MasterCard navrhla mestu Prievidza uzatvorenie Memoranda o
porozumení.
Doba platnosti memoranda je stanovená na šesť mesiacov s možnosťou písomnej výpovede
s 30-dňovou výpovednou lehotou. Memorandum najmä vyjadruje prejav vôle strán rokovať o
bližších a najmä konkrétnych podmienkach ďalšej spolupráce, o právach a povinnostiach
strán, ako aj o ostatnom obsahu, ktoré by ako právne vymáhateľné oprávnenia a povinnosti
boli zapracované vo forme dojednaní do konečnej budúcej písomnej dohody. Memorandum
je vypovedateľné v pomerne krátkej výpovednej lehote bez uvedenia konkrétnych
vzájomných nárokov.
Nič v Memorande nepredstavuje ani nebude považované za uzavretie formálneho
partnerstva medzi stranami, ani nezakladá postavenie jednej strany ako obchodného
zástupcu strany druhej, a to pre akýkoľvek účel. Žiadna zo strán nemá oprávnenie ani
zmocnenie zaväzovať druhú zmluvnú stranu a ani ju zaviazať akoukoľvek zodpovednosťou.
MsZ uznesením č. 451/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, požiadalo primátorku mesta
uzatvoriť Memorandum o porozumení Smart Cities so spoločnosťou MasterCard Europe SA.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 17 poslancov za, 6 proti, 2 sa zdržali
K bodu 10)
„Interpelácie poslancov“
Bc. Viera Ďurčeková požiadala o informácie ohľadom realizácie všetkých kapitálových
výdavkov. Konštatovala, že poslancom chýbajú priebežné informácie ohľadom realizácie
investícií. Primátorka mesta požiadala vedúceho odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP o písomné
spracovanie prehľadu investícií.
Július Urík hovoril o nutnosti obnovy fasády hotela Magura. Požiadavkou sa zaoberala aj
MsR na svojom poslednom zasadnutí. MsR na základe návrhu poslanca MUDr. Dušana
Magdina odporučila spolufinancovanie obnovy fasády hotela a to vo výške 30 tis. €.
Július Urík požiadal o doplnenie nádob na triedený zber pri prevádzke OD Rozvoj.
Konštatoval, že v objekte sídli 18 prevádzok a dve smetné nádoby na zmesový odpad sú
nepostačujúce. Písomnú odpoveď pripraví odd. výstavby a životného prostredia MsÚ.
Július Urík sa pýtal na riešenie dopravnej situácie za bývalou Požiarnou zbrojnicou.
Konštatoval, že na úrovni mesta bolo zvolaných niekoľko stretnutí, avšak zatiaľ nedošlo
k osadeniu dopravných značiek a problematika nie je doriešená. Písomnú odpoveď pripraví
odbor ÚP, SP, výstavby a ŽP.
Helena Dadíková v súvislosti s požiadavkou poslanca Júliusa Uríka k obnove fasády hotela
Magura informovala o návrhu skupiny poslancov VVO č. 2 podporiť z rozpočtu mesta obnovu
vonkajšej fasády hotela Magura, vo vlastníctve mesta Prievidza, v znení regulatívov
SORELA ako pamätihodnosť mesta s výnimkou severnej strany objektu, so
spolufinancovaním do výšky 50 % oprávnených nákladov, do max. výšky 36 tis. € s DPH,
formou uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve so spol. HOTEL MAGURA, Námestie J. C.
Hronského 1, Prievidza.
MUDr. Jaroslav Cigaňák uviedol, že vykonať obnovu objektu len formou náteru je podľa jeho
názoru kontraproduktívne, nakoľko najväčšou položkou v tomto prípade je postavenie
lešenia. Ing. Štefan Bača, vedúci odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP, súhlasil s tým, že
umiestnenie lešenia pri maľovaní objektu je drahé a dodal, že je potrebný energetický audit.
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MsZ uznesením č. 452/17, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie návrh skupiny
poslancov VVO č. 2 podporiť z rozpočtu mesta obnovu vonkajšej fasády hotela Magura
a požiadalo primátorku mesta rokovať so spol. HOTEL MAGURA, s.r.o., o možnostiach
obnovy fasády hotela Magura, Námestie J. C. Hronského 1, Prievidza.
Prezentácia: 20 prítomných poslancov
Hlasovanie: 20 poslancov za
Július Urík v súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2018 konštatoval, že je potrebná
rekonštrukcia chodníkov na Nábr. sv. Cyrila. Uviedol, že požiadal Ing. Andreu Nikmonovú,
vedúcu odd. výstavby a ŽP, o spracovanie odhadu nákladov na realizáciu predmetnej
rekonštrukcie tak, aby fin. prostriedky mohli byť zaradené do návrhu rozpočtu.
Primátorka mesta dodala, že k príprave rozpočtu bude zvolané pracovné stretnutie
poslancov. Požiadala odd. výstavby a ŽP, aby k danej požiadavke spracovali písomnú
informáciu.
Helena Dadíková otvorila tému „Obnovy čiarovania“ komunikácií v meste Prievidza. Uviedla,
že obyvatelia ju oslovili s požiadavkou obnovy čiarovania parkovacích miest na Ul. J.
Murgaša. Podľa informácie z TSMPD, s.r.o., predmetné čiarovanie nebolo zaradené
v projekte. Pýtala sa, či sa v čiarovaní komunikácií bude pokračovať. Ing. Marián Bielický,
konateľ spol. TSMPD, s.r.o., uviedol, že spoločnosť momentálne realizuje vyznačovanie
vodorovného dopravného značenia. Čo sa týka parkovacích miest, vyznačené sú na sídlisku
Necpaly a Zapotôčky. Mgr. Zuzana Vrecková sa pýtala na vyznačenie parkovacích miest na
Ul. I. Krasku.
Primátorka mesta požiadala konateľa TSMPD, s. r. o., o prípravu komplexnej informácie
k obnove čiarovania.
PaedDr. Eleonóra Porubcová hovorila o potrebe a riešení budovania parkovacích plôch pre
potreby gymnázia na pozemkoch za bývalou Požiarnou zbrojnicou. Vec rieši prostredníctvom
TSK.
PaedDr. Eleonóra Porubcová upozornila na nutnosť doriešenia problému s diviačou zverou
v meste. MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ, uviedol, že problém s diviakmi je vážny.
Touto problematikou sa zaoberá mesto dlhodobejšie, komunikuje s príslušnými inštitúciami,
s Okresným úradom, s Poľov. združením a pod. Minulý rok bol povolený odstrel navyše –
asi 20-tich diviakov. Konštatoval, že chybou je aj to, že obyvatelia rodinných domov
vynášajú odpad zo záhrad za svoje obydlia, a tým lákajú diviakov. MVDr. Vladimír Petráš
uviedol, že riešením by mohlo byť aj umiestnenie pachových plašičov. MVDr. Norbert
Turanovič uviedol, že tento návrh už bol realizovaný, avšak nepomohol k riešeniu veci.
MVDr. Vladimír Petráš konštatoval, že budúci rok je v pláne rekonštrukcia Lúčnej ulice. Pýtal
sa na projekt parkovacích miest v tejto lokalite. Primátorka mesta požiadala o písomnú
odpoveď odbor odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP.
MUDr. Peter Oulehle sa pýtal na obnovu odstavnej plochy pre autobusy MHD na Ul. M. R.
Štefánika (oproti hotela Magura). Ing. Štefan Bača uviedol, že stavba nebola prevzatá,
a realizátor na vlastné náklady musel vykonať nápravu. V súčasnosti je obnova tejto
odstavnej plochy ukončená, stavba je mestom prevzatá.
K bodu 12)
„Záver“
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu
účasť a vyhlásila zasadnutie za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 2. 10. 2017
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky

overovateľov

z á p i s n i c e:

...............................................................
Mgr. Ľubomír Vida
overovateľ I.

...............................................................
Július Urík
overovateľ II.

...............................................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

...............................................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

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