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

konaného dňa 25. 02. 2019 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:           8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     15.20 h  
 
Prítomní poslanci:    21 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení poslanci: MDDr. Veronika Drábiková, Michal Dobiaš,  
    MUDr. Dušan Magdin, 
 
Ďalej prítomní:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová  -  hlavná kontrolórka mesta 

   Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ 
   Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kancelárie primátorky mesta 

JUDr. Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru 
   Ing. Štefan Bača – ved. odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 
   Ing. arch. Miroslav Kontriš – vedúci ref. ÚP a dopravy 
   PhDr. Ivona Vojtášová – vedúca ref. obchodu a CR 
   Mgr. Vlasta Miklasová –  vedúca odboru školstva a starost. o občana 
   Ing. arch. Zuzana Hlinková – architektka mesta,     

Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
Ľubica Burešová  – ref. právnej kancelárie  

   Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky 
   Ján Detko – referent informatiky 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 
   Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS 
   Ing. Richard Fodor – riaditeľ ZpS 

- 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. – prvý zástupca primátorky mesta, Ing. Ľuboš Jelačič 
– druhý zástupca primátorky mesta,    Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hlavná 
kontrolórka mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ, Helena Dadíková – 
spravodajca  mestskej rady. 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ:  Ing. Branislava 
Bucáka a Mgr. Libora Mokrého.  
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Natáliu Svítkovú –  za 
predsedníčku, Františka Krška  – za člena,  Júliusa Uríka  – za člena.  
MsZ uznesením č. 54/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
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JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  konštatovala, že návrh programu obdržali 
poslanci v pozvánkach.  
 
Návrh programu: 
 

1) O t v o r e n i e 
2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
3) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 

2018 
4) Správa SAD Prievidza, a.s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza                  

za rok 2018 
5) Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 

2018 
6) Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 

2018 
7) Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských 
kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ, pri ZŠ a ZŠ s MŠ 

8) Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa 
funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až 4 

9) Návrh SMMP, s.r.o., na zmenu výšky regulovaného nájomného za užívanie 
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prievidza 

10) Ponuka obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod obchodného podielu a navýšenie 
základného imania v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. 

11) Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25. 6. 2018 (zmeny a doplnky ÚP 
mesta Prievidza na základe požiadavky Horského  komposesorátu, pozemkové 
spoločenstvo Prievidza) 

12) Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zast. PETROSTAV SK, 
s.r.o., o prerokovanie technického návrhu trasovania energetických IS na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta k investičnému zámeru „11170-Prievidza-Včelárska ul. – 
rozšírenie NNK“ 

13) Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zast. EUB, s.r.o., 
o prerokovanie technického návrhu trasovania energetických IS na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta k investičnému zámeru „8945-Prievidza-Necpalská ul. – 
rekonštrukcia rozvádzača NN a NNK vývod“ 

14) Žiadosť spol. EASYTRAVEL+, s.r.o., o obstaranie Zmien a doplnkov Územného 
plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza 

15) Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 224/15 zo dňa 26. 5. 2015 o rozsahu Zmien 
a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza  

16) Majetkovoprávne veci   
17) 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) 
18) R ô z n e 
19) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
20) Z á v e r 

 
Návrh programu bodu Rôzne: 
 

1) Informácia o pripravených projektoch 
2) Informácia o spracúvaní osobných údajov poslancov MsZ 
 

MsZ uznesením š. 55/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 25. 02. 2019. 
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Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 

K bodu 2) 
  Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta 
MsÚ.  Zo sledovaných uznesení bolo na vypustenie navrhnutých ako splnených 14 uznesení 
z roku 2018 a jedno uznesenie z roku 2017. Na základe vykonanej kontroly hlavnou 
kontrolórkou materiál obsahoval návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 367/II. III. 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila stanovisko  
k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi a Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách 
v období od 26. 11. 2018 do 24. 02. 2019. 
Pri kontrole plnenia uznesenia MsZ č. 397/III/17, ktorým MsZ požiadalo primátorku mesta 
zabezpečiť obstaranie poskytovateľa služby vo verejnom záujme – autobusová mestská  
hromadná doprava pre obdobie rokov 2019 – 2028 bol zistený nesúlad medzi uznesením 
a zmluvou o službách vo verejnom záujme vo výške podielov, ktorými sa má objednávateľ 1 
a objednávateľ 2 spolupodieľať na financovaní dopravných služieb v roku 2019. Pre mesto 
Prievidza predstavuje tento rozdiel  o 0,04% menej v zmluvne dohodnutých podmienkach 
oproti podmienkam schváleným vyššie citovaným uznesením MsZ. Vo finančnom vyjadrení 
predstavuje tento rozdiel - 73,47 Eur/mesačne t.j. 881,69 Eur/ročne. Vzhľadom na zistený 
nesúlad odporučila hlavná kontrolórka bezodkladne vykonať nápravu zisteného  nedostatku 
opravou uznesenia MsZ č. 397/17 zo dňa 02.10.2017.  
Ing. Richard Takáč sa pýtal na vyhodnotenie uznesenia MsZ č. 448/18, ktorým MsZ schválilo 
vyradenie projektovej dokumentácie z evidencie majetku mesta. Zaujímal sa, o akú 
dokumentáciu išlo. Vyradenie projektovej dokumentácie schválilo MsZ  na rokovaní  
v novembri 2018. Projektová dokumentácia  bola vypracovaná v rokoch 2001 – 2012 na 
plánované projekty, avšak nebola využitá, nakoľko z rôznych dôvodov nedošlo k realizácii 
týchto projektov.  
Ing. Richard Takáč sa ďalej pýtal na  kontrolu procesov verejného obstarávania, registratúry 
v spoločnosti TSMPD, s.r.o.  Kontrolou boli zistené nedostatky. Ing. Henrieta Pietriková 
Gebrlínová uviedla, že  v spoločnosti boli  prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.  
K „ Vyhodnoteniu uznesení MsZ v Prievidzi“ prijalo MsZ uznesenie č. 56/19, ktoré tvorí 
prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 

K bodu 3) 
Správu o  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej   kontrolórky za rok 

2018 predložila Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta Prievidza.  
V zmysle zákona o obecnom zriadení medzi povinnosti hlavného kontrolóra patrí úloha 
predkladať MsZ raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to v lehote do 60 dní po uplynutí 
kalendárneho roka.  
Počet vykonaných kontrol v kontrolovaných subjektoch (MsÚ, organizácie mesta, právnické 
osoby s majetkovou účasťou mesta) bolo 50. V 12-tich prípadoch boli zistené nedostatky 
a z vykonaných kontrol boli vypracované návrhy a následne správy o výsledku kontroly.  
MsZ uznesením č. 57/19, ktoré tvorí prílohu  k zápisnici, schválilo Správu o  kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej   kontrolórky za rok 2018. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 

K bodu 4) 
Správu SAD Prievidza, a.s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza 

za obdobie január – december 2018 predložil Ing. Michal Danko, riaditeľ SAD Prievidza, a.s. 
Správa obsahuje vyúčtovanie výkonov vo verejnom záujme  za rok 2018. SAD Prievidza 
eviduje preplatok  za dopravné výkony dopravcu pre mesto Prievidza  v čiastke – 18 191 €. 
Z dôvodu poskytovania cestovných výhod zamestnancom SAD nad rámec platnej zmluvy sa 
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k tržbám pripočítava rozdiel na cestovnom do preplatku dopravcu pre mesto Prievidza 
v čiastke 6 568,94 € bez DPH a teda celkový preplatok pre mesto Prievidza je – 24 759, 94 
€. Počas roka 2018 bolo v MHD Prievidza prepravených viac ako 3 mil. osôb. Branislav 
Gigac hovoril o poklese cestujúcich v MHD.  Konštatoval, že v správe nie je uvedená 
štruktúra nákladov. Ing. Michal Danko uviedol, že správa bola predložená MsZ v súlade so 
zmluvou, avšak na základe požiadavky môže spoločnosť poskytnúť poslancovi štruktúru 
nákladov.   JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že problematika mestskej hromadnej 
dopravy je  zložitá. Hovoril o dokumente - Pláne dopravnej obslužnosti mesta Prievidza.  
Ďalej uviedol, že trend poklesu cestujúcich v MHD je celoslovenský. Primátorka mesta 
dodala, že poklesom cestujúcich v MHD logicky narastá zvýšenie doplatku  mesta na MHD.    
Ing. Miroslav Žiak dodal, že mesto by malo hľadať alternatívne riešenia. Do diskusie sa 
zapojili viacerí poslanci. Ing. Richard Takáč hovoril o možných alternatívach zvýhodňovanej 
ceny prepravného pre cestujúcich napr. „kartou Prievidžana“.   Ing. Michal Danko uviedol, že 
preprava na čipovú kartu je zvýhodnená už teraz.  Ing. Michal Danko uviedol, že pred cca 10 
rokmi došlo k plynofikácii autobusov. Plynofikácia bola financovaná z prostriedkov EU.  
PaedDr. Eleonóra Porubcová vyjadrila nesúhlas so zvýhodnením cestovného len pre 
študentov s trvalým pobytom mesto Prievidza. Konštatovala, že v meste je veľa študentov 
mimo trvalého pobytu mesto Prievidza. Helena Dadíková uviedla, že  v minulosti sa ako 
poslankyňa MsZ  zúčastnila kontroly  v SAD Prievidza.  Po vykonanej kontrole konštatovala, 
že náklady spoločnosti sú oprávnené.  
Primátorka mesta uviedla, že Ing. Ľuboš Jelačič, druhý zástupca primátorky mesta 
a predseda komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP, zvolá k problematike MHD pracovné 
stretnutie. 
MsZ uznesením č. 58/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Správu SAD 
Prievidza, a.s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie január – 
december 2018. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 17 poslancov za, 1 proti, 4 sa zdržali 
 

K bodu 5) 
Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 

2018 predložil Ing. Anton Pišta, referent pre správne delikty, priestupky, sťažnosti a petície.  
V roku 2018 bolo podaných 12 sťažností, 8 petícií a 1 podanie – žiadosť o ochranu 
pokojného stavu.  Vybavenie jednej petície prešlo do roku 2019.   
MsZ uznesením č. 59/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo správu na vedomie 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 

K bodu 6) 
 Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2018 do 31.12.2018 
predložil Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP.  
V správe je komplexne hodnotená činnosť MsP za rok 2018.  Po jej schválení bude 
predložená na Ministerstvo vnútra, Prezídium policajného zboru, odd. pre dohľad na 
mestskými a obecnými políciami v SR.  
Mgr. Ľubomír Pobajbo informoval o stave príslušníkov a civilných zamestnancov MsP k 31. 
12. 2018.  Príslušníkov s odbornou spôsobilosťou je 41 a ďalších civilných zamestnancov je 
18.  Ďalej náčelník MsP hovoril o kamerovom systéme, spolupráci so Štátnou políciou, 
Železničnou políciou, Hasičským zborom a pod. Mgr. Ľubomír Pomajbo hovoril 
o prednáškovej činnosti, komunikácii so seniormi a pod. O prednáškovú činnosť majú záujem 
aj okolité mestá a obce. Branislav Gigac otvoril tému parkovania na sídlisku Zapotôčky.  
JUDr. Petra Hajšelová poznamenala, že situácia s parkovaním na sídlisku Zapotôčky je 
kritická, žiadala, aby MsP citlivo zvažovala dávanie „papúč“.  Ing. Richard  Takáč hovoril 
o parkovaní vozidiel v časti Kopanice – pod lesoparkom (Hrabová ulica, Dubová ulica).  
Konštatoval, že v tejto časti sú úzke cesty a vodiči zvyknú parkovať aj na chodníkoch. 
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Konštatoval, že z hľadiska na dopravnú situáciu by bolo  vhodné hovoriť o alternatíve 
zjednosmernenia Bôrovej ulice.  
Ing. Richard Takáč sa pýtal na situáciu v súvislosti s činnosťou MsP na Ciglianskej ulici 
v Prievidzi.  Mgr. Ľubomír Pomajbo uviedol, že situácia je dosť vážna a to predovšetkým čo 
sa týka neporiadku v tejto lokalite.  Často na tomto sídlisku rieši MsP konflikty obyvateľov. Po 
komunikácii s konateľom SMMP, s.r.o., zvažujú kontrolu počtu ubytovaných v predmetných 
bytovkách.  
Mgr. Zuzana Vrecková poznamenala, že okrem činnosti, ktorú vnímame, MsP vykonáva 
množstvo činností priamo v domácnostiach obyvateľov, riešia mnohé podnety  a ona osobne 
má veľa pozitívnych ohlasov.  Primátorka mesta vyjadrila poďakovanie všetkým príslušníkom 
i ostatným zamestnancom MsP.  
MsZ uznesením č. 60/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti Mestskej 
polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2018 do 31.12.2018. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku.  
 

K bodu 17) 
„Diskusia pre obyvateľov“ 

 O slovo požiadal p. Beliansky, klient ZpS Prievidza.  p. Beliansky konštatoval, že                
14. 2. 2019 mu bol odovzdaný doklad o prešetrení jeho sťažnosti.  Konštatoval, že jeho 
sťažnosť bola podľa písomnej odpovede, ktorú obdržal, neopodstatnená, no napriek tomu, 
mu financie boli vrátené. Namietal VZN mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych 
služieb, žiadal, aby sa mesto k tomuto VZN vrátilo. Ing. Miroslav Žiak požiadal o informácie 
k danej sťažnosti. Mgr. Alojz Vlčko uviedol, že pán Beliansky podal trestné oznámenie na 
správanie zamestnanca mesta. Vec riešila polícia, spis má cca 200 strán.  Čo sa týka 
sťažnosti, šlo o sťažnosť na porušenie etického kódexu. Uviedol, že odpoveď bola doručená 
p. Belianskému v omeškaní, za čo sa ospravedlnil.  
 
 p. Zlocha vystúpil za OZ Aeroklub letisko Prievidza.  Konštatoval, že prievidzské 
letisko je jedno z dvoch neštátnych letísk na Slovensku, ktoré má štatút verejného letiska. 
Hovoril o založení letiska, zakladajúcich členoch, investíciách.  
Primátorka mesta uviedla, že OZ Aeroklub letisko Prievidza požiadalo mesto o odkúpenie 
pozemku za účelom zmodernizovania letiska.  Osobne ju navštívil výkonný riaditeľ p. Jánošík 
a požiadal o úhradu kúpnej ceny formou splátok.  Cena je stanovená na základe znaleckého 
posudku na 14,31 €/m2.  p. Zlocha požiadal mesto o podporu s tým, že rozvojom letiska 
dôjde k rozvoju celého regiónu. Do regiónu aj vďaka letisku môže prísť množstvo 
zahraničných turistov.  Ing. Richard Takáč uviedol, že kvalitu prievidzského letiska si väčšina 
uvedomuje a navrhol cenu odpredaja pozemku o rozlohe viac ako 3 000 m2 za cenu 1 €. 
Ing. Ľuboš Jelačič konštatoval, že treba hľadať cestu, ako letisku pomôcť, na druhej strane 
majú poslanci zodpovednosť za majetok mesta. Pripomenul situáciu, keď vlastníci garáží na 
Sadovej ulici žiadali o odpredaj pozemkov za rovnakú cenu ako mesto odpredalo pozemky  
spol. Brose, dôvody stanovenej ceny vysvetľovali poslanci VVO II na mnohých zasadnutiach 
výboru.  
Žiadosťou OZ Aeroklub letisko Prievidza sa MsZ zaoberalo v rámci bodu „Majetkovoprávne 
veci“. 
 

K bodu 7) 
Návrh VZN mesta Prievidza č.1/2019 o určení príspevkov od zákonných  zástupcov 

detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej 
umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri 
MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ predložila Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti 
o obyvateľov.  
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     V súlade s novelizáciou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je 
potrebné vykonať niektoré zmeny, ktoré sa vzťahujú na úpravy poplatkov zákonných 
zástupcov v školských jedálňach pri MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ. 
Uvedená novela zákona umožňuje dieťaťu stravovať sa v školských jedálňach  s príspevkom  
štátnej dotácie na jedno jedlo a jedno dieťa, ktorej výška je 1,20 € na každý deň, v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania 
v základnej škole a odobralo stravu.  V návrhu VZN č.1/2019 sa konkrétnejšie upravujú 
podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie. 
Návrh VZN bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle 
mesta a na elektronickej úradnej tabuli a zo strany fyzických a právnických osôb vznesené 
pripomienky neboli. 
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že VZN bolo prerokované vo všetkých komisiách MsZ 
a v MsR. Na základe odporučenia MsR je poslancom predložený návrh na uznesenie 
s pripomienkami.  JUDr. Petra Hajšelová uviedla, že v praxi vznikajú nepredvídateľné 
skutočnosti, kedy sa dieťa nemôže zúčastniť výchovnovzdelávacieho procesu a  požiadala 
o doplnenie možnosti odhlásiť dieťa zo stravy  v pondelok do 7.30 hodiny.  Mgr. Vlasta 
Miklasová uviedla, že súhlasí so zapracovaním daného návrhu do VZN. Návrh podporila aj 
primátorka mesta.   
Ing. Richard Takáč sa pýtal na rozdiel doplatku za obed. Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že 
rozdiel je 0,07 €/1 obed. Pokiaľ by mesto doplácalo tento rozdiel zo svojich prostriedkov,  ide 
o čiastku 6540 € ročne.  Mgr. Vlasta Miklasová poznamenala, že sa viedlo viacero diskusií 
na túto tému, či rozdiel doplatí zákonný zástupca alebo samospráva.  Spracovanie doplatku 
nie je administratívne náročné.  
MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo VZN mesta Prievidza č.1/2019 
o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 
výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, 
v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ, s pripomienkami:  

- v § 8 ods. 8 sa dopĺňa veta : „Z dôvodu iných nepredvídateľných prekážok zo strany 
školy alebo zriaďovateľa bude dieťa/žiak automaticky zo stravy odhlásené. 
Zákonnému zástupcovi táto povinnosť nevzniká.“ 

- v § 8 ods. 9 sa číselné určenie času mení z 12:00hod na 14:00hod a dopĺňa sa text: 
„okrem pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7.30 hod.“ 

- § 8 ods.10 sa dopĺňa o vetu: „Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný túto sumu 
uhradiť ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ s MŠ do 10-tého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý 
nasleduje po mesiaci, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho 
procesu a zostal prihlásený na stravu.“ 

- v § 9 ods.2 a 3 sa vypúšťa slovné spojenie: „v hotovosti“. 
- v § 10 tabuľke č.8 sa pridáva stĺpec s číselným označením 1 - 5. Riadok 4 sa dopĺňa 

textom: „Žiak ZŠ 3 € (do 31. 8. 2019)“ 
- v § 10, tabuľke č.8, stĺpci 3 sa suma 7 € nahrádza sumou 5 € 
- v §15 ods.1 sa text: „31.05.2019“ nahrádza textom: „30.06.2019“. 
- v §17 ods.2 sa dopĺňa text: „okrem § 10, tabuľky č.8, riadok č.3 . 
- v celom texte návrhu VZN sa výraz „rodič“  nahrádza výrazom „zákonný zástupca“. 

Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal.            

 
K bodu 8) 

Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja                   
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza  – so špecifikáciou ulíc podľa 
funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až 4 predložila PhDr. Ivona Vojtášová, vedúca 
referátu obchodu a cestovného ruchu.     
PhDr. Ivona Vojtášová uviedla, že  pri aplikácii súčasného VZN v praxi nastávajú situácie, 
kedy špecifikácia ulíc mesta Prievidza podľa funkčného územia obsiahnutá vo VZN nie je 
v súlade s  funkčným využitím územia podľa územného plánu mesta Prievidza. Navrhované 
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zmeny budú mať za následok presnejšie určenie funkčného využitia územia, na ktorom sa 
prevádzkarne nachádzajú, v dôsledku čoho bude aj určený čas predaja v obchode a čas 
prevádzky lepšie korešpondovať s charakterom tohto územia. 

 
Z dôvodu, že nie všetky prevádzkarne, nachádzajúce sa na území mesta, prichádzajú 

do kontaktu so spotrebiteľom, sa navrhuje v paragrafe 2 predmetného VZN vypustiť časť 
vety, ktorá charakterizuje prevádzkareň ako priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská 
činnosť, a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi, čím sa zároveň definícia pojmu 
prevádzkareň zosúladí so zákonnou definíciou podľa obchodného zákonníka.         
Návrh VZN bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle 
mesta a na elektronickej úradnej tabuli a zo strany fyzických a právnických osôb vznesené 
pripomienky neboli. Návrh VZN bol prerokovaný vo všetkých komisiách MsZ a v MsR bez 
pripomienok.  
MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo Doplnok č. 5 k VZN mesta 
Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Prievidza – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 
až 4. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 9) 
Návrh spol. SMMP, s.r.o., na zmenu výšky regulovaného nájomného pre byty na 

Ciglianskej ceste 9 A v Prievidzi predložil JUDr. Ján Martiček, konateľ spol. SMMP, s.r.o. 
Nakoľko sa jedná o byty, v ktorých sú ubytovaní nájomcovia z nízkych príjmových skupín a 
nájomné nebolo upravované už viac ako 10 rokov, SMMP navrhuje jeho zvýšenie o necelú 
polovinu možného zvýšenia, ktoré povoľuje zákon v zmysle uvedeného opatrenia. Toto 
zvýšenie v hodnotovom vyjadrení predstavuje sumu 5,58 EUR na jeden byt a mesiac. Po 
zvýšení sa nájom v týchto bytoch bude pohybovať v rozpätí 31,88 až 34,83 na jeden byt a 
mesiac. SMMP navrhuje zmenu výšky nájomného s účinnosťou od 1.4.2019.  
Branislav Gigac sa pýtal na výber nájomného.  JUDr. Ján Martiček uviedol, že spol. SMMP, 
s.r.o., vyhodnocuje pravidelne každý mesiac výber nájomného. Ing. Richard Takáč poprosil 
písomne o informáciu o počte neplatičov v danom bytovom dome.  JUDr. Ján Martiček 
uviedol, že priemerne sú v tomto objekte voľné tri byty.  
MsZ uznesením č. 61/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu výšky regulovaného 
nájomného pre byty na Ciglianskej ceste 9 A v Prievidzi podľa priloženého zoznamu 
s účinnosťou zvýšenia nájomného od 1. 4. 2019. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal. 
 

K bodu 10) 
Ponuku obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod 12,5 % obchodného podielu 

v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., so sídlom Ul. Matice slovenskej 10, 
Prievidza predložil Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky mesta.  
Valné zhromaždenie RTV, s.r.o., uložilo spoločníkom prerokovať vo svojich orgánoch návrhy 
na odkúpenie obchodného podielu, alebo jeho časti, spoločníka Lehota pod Vtáčnikom. 
Obec ponúka na predaj svoj 12,5% obchodný podiel v spoločnosti. Ďalšími spoločníkmi sú 
mesto Prievidza, mesto Handlová a mesto Bojnice (každý má 12,5% obchodný podiel) 
a spoločnosť PRIAMOS, a.s. Prievidza (s 50% obchodným podielom). 
 

Na valnom zhromaždení spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., dňa 25.7.2018 
predseda valného zhromaždenia (spol. PRIAMOS, a.s.) predložil návrh na navýšenie 
základného imania spoločnosti o 20 tisíc eur. Účelom navýšenia základného imania je 
obnova technického vybavenia spoločnosti.  Základné imanie sa má navýšiť pomerne podľa 
výšky obchodných podielov spoločníkov.  
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Branislav Gigac uviedol, že  vo všeobecnosti nesúhlasí s tým, aby mali samosprávy podiel 
v médiách.  Pýtal sa na zastúpenie mesta v spoločnosti RTV. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
uviedol, že orgány spoločnosti sú definované v obchodnom registri.  Dana Reindlová, riad. 
RTV, uviedla, že za mesto Prievidza je v Správnej rade spoločnosti Mgr. Alojz Vlčko. 
Ing. Miroslav Žiak sa vyjadril nesúhlasne k odkúpeniu ponúkaného podielu. Mgr. Peter Krško 
hovoril o význame regionálnej televízie pre obyvateľov mesta i celého regiónu. Branislav 
Gigac sa zaujímal, či zvažuje ešte aj niektorí z ďalších spoločníkov odpredať podiel. Dana 
Reindlová uviedla, že ponuku dala len obec Lehota pod Vtáčnikom. 
MsZ uznesením č. 62/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo kúpu 12,5 % 
obchodného podielu v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., so sídlom Ul. Matice 
slovenskej 10, Prievidza od obce Lehota pod Vtáčnikom. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 20 poslancov proti 
 
MsZ uznesením č. 63/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zvýšenie základného 
imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. , so sídlom Ul. Matice slovenskej 
10, Prievidza o sumu 20 000 €, pomerne k výške obchodných podielov spoločníkov, čo 
predstavuje pre mesto Prievidza ako spoločníka s 12,5% podielom čiastku 2 500 €;  po 
schválení valným zhromaždením spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. 
o., zapracovanie finančných prostriedkov vo výške 2 500 €  do najbližšej úpravy 
Programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 na zvýšenie peňažného vkladu mesta 
Prievidza do základného imania spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za, 2 sa zdržali 
 

K bodu 11) 
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25. 6. 2018 (zmeny a doplnky ÚP 

mesta Prievidza na základe požiadavky Horského  komposesorátu, pozemkové 
spoločenstvo Prievidza) predložil Ing. arch. Miroslav Kontriš, vedúci ref. ÚP a dopravy. 
MsZ dňa 25. 06. 2018 na základe žiadosti Horského komposesorátu, pozemkové 
spoločenstvo Prievidza,  schválilo uznesením MsZ č. 292/18  vykonanie zmeny územného 
plánu  - Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Prievidza v rozsahu zmeny návrhu 
funkčného využitia pozemku parc. č. 4047/101 reg „E“ v k.ú. Prievidza.  Následne bola  na 
mesto doručená žiadosť Ing. J. Magdolenovej, PhD. a ďalších obyvateľov ulíc Na Karasiny, 
Dubovej ul. a priľahlých ulíc na sídlisku Sever o zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 
25.06.2018. 
Nakoľko Horský komposesorát,  pozemkové spoločenstvo Prievidza, požiadal mesto o späť 
vzatie pôvodnej žiadosti, MsZ je predložený návrh na zrušenie predmetného uznesenia.  
Ing. Richard Takáč navrhol, aby mesto rokovalo s Horským komposesorátom o vytvorení 
oddychovej zóny v lesoparku (v časti, kde malo dôjsť k výstavbe). Primátorka mesta  uviedla, 
že pozemok prenajal Horský komposesorát p. Pišťánekovi, údajne došlo aj k nejakému 
výrubu, mesto to však musí preveriť. Ďalej dodala, že komunikovať v danej veci mesto 
s Horským komposesorátom môže.  
MsZ uznesením č. 64/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, ruší uznesenie MsZ č. 292/18 zo dňa 
25.06.2018, ktorým bola schválená požiadavka Horského komposesorátu,  pozemkové 
spoločenstvo Prievidza, na Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Prievidza v rozsahu 
zmeny návrhu funkčného využitia pozemku parc. č. 4047/101 reg „E“ v k.ú. Prievidza, ktorý 
je v súčasnom platnom znení určený ako plocha lesoparku. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
 

K bodu 12) 
Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v zastúpení PETROSTAV SK 

s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín) o prerokovanie technického návrhu 
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trasovania energetických IS na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému 
zámeru 11170-Prievidza-Ul. Včelárska-rozšírenie NNK v Prievidzi predložil Ing. arch. 
Miroslav Kontriš, vedúci ref. ÚP a dopravy. Ing. arch. Miroslav Kontriš uviedol, že po 
schválení zámeru bude do orgánov mesta predložená konkrétna žiadosť o zriadenie 
vecného bremena.  
MsZ uznesením č. 65/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh trasovania 
energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru 
11170-Prievidza-Ul.Včelárska-rozšírenie NNK v Prievidzi,  predložený spol. Stredoslovenská 
distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 
44 Tvrdošín, v prípade trasovania v chodníku s podmienkou úpravy v celej šírke chodníka.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 13) 
Žiadosť spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, (v zastúpení EUB s.r.o., 

Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš) o prerokovanie technického návrhu 
trasovania energetických IS na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza,  k investičnému 
zámeru „8945 – Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 
a NNK vývod“ predložil Ing. arch. Miroslav Kontriš, vedúci ref. ÚP a dopravy. 
Technické riešenie je navrhované zemným káblom v chodníku so zámkovej dlažby a nová 
trafostanica je navrhovaná na pozemku vo vlastníctve Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ing. 
arch. Miroslav Kontriš uviedol, že po schválení zámeru bude do orgánov mesta predložená 
konkrétna žiadosť o zriadenie vecného bremena.  
MsZ uznesením č. 66/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh trasovania 
energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru 
„8945 – Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK 
vývod“,  predložený spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (v zastúpení EUB s.r.o., 
Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš) s podmienkou úpravy chodníka v celej šírke.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 14) 
Žiadosť spoločnosti EASYTRAVEL +, s.r.o., Ul. Š. Moyzesa 429/1, Prievidza,                              

(v zastúpení Ing. Peter Šimrák, Banícka ul. 13/4, Prievidza)  o obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie – Zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta 
Prievidza (UPN-CMZ Prievidza) a doplnenie funkčného využitia územia o funkciu bývania 
v územnopriestorovej časti U.P.Č 4-2.1) predložil Ing. arch. Miroslav Kontriš, vedúci ref. ÚP 
a dopravy. 
Žiadateľ predložil žiadosť z dôvodu zámeru prestavby objektu bývalej Sokolovne, kde 
plánuje vytvoriť obchodné prevádzky, vytvoriť kancelárske priestory a bytové priestory. Ide 
o rozšírenie územia aj o funkciu bývania.  
MsZ uznesením č. 67/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  obstaranie Zmien a 
doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (UPN-CMZ Prievidza) 
a doplnenie funkčného využitia územia o funkciu bývania v územnopriestorovej časti U.P.Č 
4-2.1, na základe žiadosti spoločnosti EASYTRAVEL +, s.r.o., Ul. Š. Moyzesa 429/1, 
Prievidza, (v zastúpení Ing. Peter Šimrák, Banícka 13/4, Prievidza) s podmienkou, že 
žiadateľ upraví v projektovej dokumentácii vjazd a výjazd z parkoviska na pozemku -  parc. č. 
1940/23,   oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej 
dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Územného plánu zóny od 
žiadateľa  spoločnosti EASYTRAVEL +, s.r.o., Ul. Š. Moyzesa 429/1, Prievidza, (v zastúpení 
Ing. Peter Šimrák, Banícka  ul. 13/4, Prievidza) vo výške 100 % z celkových nákladov na 
obstaranie. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 17 poslancov za 
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K bodu 15) 
Návrh  na zmenu uznesenia MsZ č.  224/15 zo dňa 26.5.2015 o rozsahu Zmien 

a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza, t. j.  návrh na vypustenie aktualizácie 
„Energetickej koncepcie“ z rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta 
Prievidza predložil Ing. arch. Miroslav Kontriš, vedúci ref. ÚP a dopravy. 
Vzhľadom na predpokladanú časovú náročnosť jednak na samotné prerokovanie 
a schválenie aktualizácie „Energetickej koncepcie“ ako aj na skutočnosť, že nie je známe, 
kedy bude záväzný výsledok Európskej komisie o podpore akčného plánu hornej Nitry vo 
väzbe na útlm baníctva, Mesto Prievidza - referát územného plánovania navrhuje „zmenu 
uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015 o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu 
mesta Prievidza a vypustenie bodu č. 22 Energetická koncepcia z jej rozsahu“.  

Uvedeným krokom  sa zabezpečí plynulé pokračovanie prerokovania a schválenia už 
rozpracovanej Zmeny a doplnku č. 16 ÚPN-M Prievidza, ako aj ďalších Zmien a doplnkov 
územnoplánovacích dokumentácií plánovaných na rok 2019 bez toho, aby sa naďalej čakalo 
na schválenie aktualizácie „Energetickej koncepcie“.  

MsZ uznesením č. 68/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ                   
č. 224/15 zo dňa 26.5.2015 o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta 
Prievidza takto: v časti I. a II. sa vypúšťa bod  č. 22  „Energetická koncepcia“. 

 
K bodu 16) 

 Žiadosti o zriadenie vecného bremena predkladala Ing. Petra Briatková, ref. právnej 
kancelárie.  
 
Spol. SWEET HOME o. z., so sídlom  972 16  Pravenec 249, IČO: 50468413, požiadala 
o zriadenie vecného bremena, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. 
ú. Prievidza (Ulica za depom), parcela registra C KN č. 3796/4, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 727 m2  právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky (v rozsahu cca 
3,72 m2) a prípojky kanalizácie (v rozsahu cca 9,24 m2)  k novostavbe polyfunkčného 
objektu. Ing. Petra Briatková podala informáciu  o doloženej pracovnej verzii Geometrického 
plánu č. 12/2019, ktorú vyhotovila  GEOMETRA Ing. Dana Gašparovičová dňa 
19.02.2019,  s  vyznačením priebehu IS spolu s ochranným pásmom a  rozsah je 
zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1-2 (na základe  doloženej projektovej 
dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle 
uznesenia MsZ č. 114/18).  
MsZ uznesením č. 69/19, 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. 3796/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 727 m2 
v časti diel 1 – 2 v rozsahu výmery 14 m2   právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej 
prípojky a prípojky kanalizácie k novostavbe polyfunkčného objektu, v prospech vlastníka 
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 3718, č. 3716, č. 3765/2 a č. 3717/1, 
podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy 
pozemku v m2 vecným bremenom zaťaženej a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
zaťaženého pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €, cena 
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2; a za podmienok definovaných 
v uznesení.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov   
Hlasovanie: 18 poslancov za 
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Spoločnosť HYDROTEAM, spol. s r. o., so sídlom  Potočná 377/37,   900 84  Báhoň: 
-   o prehodnotenie nesúhlasného stanoviska vo veci zriadenia vecného bremena – plynovej 
prípojky k stavbe „SAMOOBSLUŽNÁ AUTOUMYVÁREŇ TESCO HM Prievidza“. Mestské 
zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č.  401/18 zo dňa 24.09.2018 neschválilo zriadenie 
vecného bremena. 
-  návrh o inú alternatívnu formu vyporiadania vlastníckych práv (kúpna zmluva, nájomná 
zmluva a pod.) 
(investorom stavby „SAMOOBSLUŽNÁ AUTOUMYVÁREŇ TESCO HM Prievidza“ je 
spoločnosť. Dolphin Group s.r.o.) 
MsZ uznesením č. 70/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zriadenie vecného 
bremena na časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. registra C KN č. 3976/18, ostatné plochy 
s výmerou 6265 m2  a parc. registra C KN č. 3976/30, ostatné plochy s výmerou 329 m2 pre 
spoločnosť Dolphin Group s.r.o., so sídlom Cintorínska 26,   811 08 Bratislava, IČO: 
47 402 814, v zast. spoločnosťou HYDROTEAM, spol. s r. o., so sídlom  Potočná 377/37, 
900 84  Báhoň, a zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta a  zámer mesta 
prenechať do nájmu časť nehnuteľného majetku časť pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela 
registra C KN č. 3976/18, ostatné plochy s výmerou 6265 m2  a parcela registra C KN č. 
3976/30, ostatné plochy s výmerou 329 m2 pre spoločnosť Dolphin Group s.r.o., so 
sídlom Cintorínska 26,   811 08 Bratislava, IČO: 47 402 814, v zast. spoločnosťou 
HYDROTEAM, spol. s r. o., so sídlom  Potočná 377/37, 900 84  Báhoň, za účelom zriadenia 
plynovej prípojky k stavbe „SAMOOBSLUŽNÁ AUTOUMYVÁREŇ TESCO HM Prievidza. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov   
Hlasovanie: 19 poslancov proti 
 
Ing. Petra Briatková informovala o vyjadrení spoločnosti DSI DATA, a. s., so sídlom v 
Námestove, Nám. A. Bernoláka 377, k návrhu Dodatku č. 1 k Dohode z 02.12.2016 pre 
stavbu „FTTH siete Prievidza – sekcie A, B, C“ a k podmienke obmedzujúcej vlastníctvo,  
Spoločnosť predložila technickú správe spolu s geometrickým zameraním inžinierskych sietí 
s vyznačením ochranného pásma, ktoré vyhotovil Patricius Sova – GEOSKTEAM. 
MsZ uznesením č. 71/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo rozšírenie súhlasu na 
uloženie vzdušných vedení ponad časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. 
Prievidza, a to v zmysle výkazu výmer predloženého geometrického zamerania inžinierskych 
sietí s vyznačením ochranného pásma: parcely registra C KN č. 2383, 2641/2, 2758/2, 
2547/1, 2547/2, 2548/1, 3176 a parcely registra E KN č. 3814/1, 3721/1 pre spoločnosť DSI 
DATA, a. s., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377, a následne uzatvorenie 
dodatku ku Dohode zo dňa 02.12.2016 (rozšírenie rozsahu), zotrvanie na podmienkach 
dohodnutých v Dohode zo dňa 02.12.2016, t. j. aby spol. DSI DATA, a.s. doložila 
geometrický plán.   
Prezentácia: 20 prítomných poslancov   
Hlasovanie: 18 poslancov  za, 1 sa zdržal 
 
Adriána Martincová, trvalý pobyt Prievidza, Vnútorná ulica 127/15, požiadala o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza 
(Ul. Ľ. Štúra), parcela registra C KN č. 1093, zastavané plochy  a nádvoria s výmerou 4499 
m2  právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody (dĺžka cca 4,93 m) a kanalizácie (dĺžka 
cca 6,29 m). Zároveň žiada o vydanie súhlasu na právo prejazdu motorovými vozidlami 
a o stavebnú úpravu  existujúceho chodníka v mieste zriadenia vjazdu. Stavebná úprava 
bude pozostávať v osadení sklopeného obrubníka v mieste vjazdu, rozsah prejazdu bude 
cca 23,33 m2. Žiadateľka doložila pracovnú verziu Geometrického plánu č. 58/2019, ktorú 
vyhotovil  geodet Patricius Sova – GEOSKTEAM dňa 19.02.2019,  s  vyznačením priebehu 
IS spolu s ochranným pásmom a  rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1 (na 
základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj 
zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18). 
Žiadateľka zosúladila svoj zámer s územným plánom mesta.  
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MsZ uznesením č. 72/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. 
ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1093, zastavané plochy  a nádvoria s výmerou 4499 
m2 v časti diel 1 v rozsahu výmery 22 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody 
a kanalizácie k novostavbe rodinného domu, v prospech vlastníka pozemkov parc. registra C 
KN č. 1106/2 a č. 1107/2  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 zaťaženého vecným bremenom 
a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaženého pozemku, určenej východiskovými 
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 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  udelenie súhlasu na právo 
prejazdu motorovými vozidlami po časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, po 
časti pozemku parcela registra C KN č. 1093, zastavané plochy  a nádvoria s výmerou 4499 
m2  v rozsahu 23,33 m2 na Ul. Ľ. Štúra  podľa doloženej situácie, a to s podmienkou, že 
stavebné úpravy  existujúceho chodníka v mieste zriadenia vjazdu si žiadateľ  odsúhlasí 
s odborom ÚP, SP, výstavby a ŽP  pre Adriánu  Martincovú, trvalý pobyt Prievidza, Vnútorná 
ulica 127/15. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov   
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Slavomír Močiarik, trvalý pobyt Golfová 2013/37, Prievidza, požiadal o  zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza, parc. 
registra C KN č. 561/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  2271 m2 právo prechodu 
pešo a prejazdu motorovými vozidlami k  stavbe „DUPLEX – 5. ETAPA IBV PRIEVIDZA – 
DOPRAVNÉ RIEŠENIE“ (t. j. právo prechodu a prejazdu k 8. rodinnému domu plánovanému 
na pozemku parc. č. 528/217 na Riečnej ulici), pričom predpokladaný rozsah vecného 
bremena je 6 x 1,75 m. Žiadateľ doložil pracovnú verziu Geometrického plánu č. 13/2019, 
ktorú vyhotovila  spoločnosť GEOmark s.r.o. dňa 19.02.2019,  s  vyznačením prechodu 
a prejazdu k 8. rodinnému domu  (vychádzajúc z doloženej projektovej 
dokumentácie)  a  rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1 , pričom geodet 
doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18). 
Ing. Petra Briatková uviedla, že žiadateľ doložil správu o tom, ako bude riešené odvodnenie 
chodníka. Ing. Richard Takáč hovoril o dopravnom značení na predmetnej ulici (zákaz vjazdu 
pre nákladné vozidlá). MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že mesto riešilo dopravnú situáciu 
na Krátkej ulici. Ing. Richard Takáč požiadal Ing. Ľuboša Jelačiča, aby sa danou 
problematikou zaoberal.  
MsZ uznesením č. 73/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo udelenie súhlasu pre 
vjazd  motorovými vozidlami z pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza na Riečnej ulici 
parcela č. 561/2 , zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2271 m2, k  plánovanému 
rodinnému domu na pozemku parcela č. 528/217 v k. ú. Prievidza, a to v rámci stavby 
„DUPLEX – 5. ETAPA IBV PRIEVIDZA – DOPRAVNÉ RIEŠENIE“, a to v rozsahu podľa 
doloženej pracovnej verzie Geometrického plánu č. 13/2019 (vyhotovenej podľa doloženej 
projektovej dokumentácie), v ktorej je v popisnej časti diel 1 v rozsahu 10 m2, a to 
bezodplatne, pre Slavomíra Močiarika, trvalý pobyt Golfová 2013/37, Prievidza, a za 
podmienok: zabezpečiť odvedenie dažďových vôd tak, aby bol zabezpečený spád smerom 
od chodníka k 8.rodinnému domu a uloženie odvodňovacieho žľabu po celej 
šírke  spevnenej plochy na pozemku žiadateľa, prizvať k zhotoveniu odvedenia dažďových 
vôd a uloženiu žľabu zástupcov odboru územného plánovania, stavebného poriadku, 
výstavby a ŽP (tento súhlas nenahrádza súhlas s úpravou chodníka pre potreby vjazdov)  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Branislav Moravčík a manž., spoločne bytom Ulica V. Benedikta č. 213/21, 971 01 Prievidza, 
požiadali o zriadenie vecného bremena - uloženie vodovodnej a plynovej prípojky  cez časť 
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pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 7066/1, orná pôda 
s výmerou 6483 m2, evidovaný na LV 1, k budúcemu rodinného domu, postavenému na 
parc. CKN č. 7066/34 (Bazová ul.). Predpokladaný rozsah pripojovacieho plynovodu je 10 
m2, potrubie bude vedené pretlakom popod komunikáciu a vodovodnej prípojky je 5 m2. 
Žiadatelia doložili pracovnú verziu Geometrického plánu č. 15/2019, vyhotoveného 
spoločnosťou GEOing s.r.o., Prievidza, dňa 18.2.2019, v ktorom je vyznačený priebeh IS 
spolu s ochranným pásmom a jeho rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diely (v 
zmysle uznesenia MsZ  č. 114/18). 
MsZ uznesením č. 74/19, 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 CKN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 6483 m2, evidovaný na LV 
1, v časti diel 1 v rozsahu výmery 20 m2 a v časti diel 2 v rozsahu výmery 10 m2, uloženie 
inžinierskych sietí – vodovodnej a plynovej prípojky k budúcemu rodinného domu, 
postavenému na parc. reg. CKN č. 7066/34 (Bazová ul.), pričom prípojky budú vedené 
pretlakom popod komunikáciu, a to v prospech vlastníkov pozemku, podľa zamerania 
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2 
vecným bremenom zaťaženej a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 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 pre nepodnikateľské účely 40,00 €/ m2 ; a za podmienok definovaných v uznesení.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Ing. Petra Briatková predložila žiadosť spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 
335/9, Kanianka, o zriadenie vecného bremena pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, 
a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza  

- parcela registra C KN č. 6652/23, záhrady s výmerou 2016 m2, 
- parcela registra CKN č. 6652/60, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 519 m2, 
- parcela registra CKN č. 6652/187, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 699 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/227, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 164 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/229, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/231, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/232, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/233, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/238, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13 m2  , 

právo uloženia inžinierskych sietí – elektrických vedení pre stavbu nájomného bytového 
domu č. 5 na Gazdovskej ulicu v Prievidzi  „Výstavba nájomných bytov 2x12 b.j. Bytový dom 
5 a inžinierske siete, Ul. Gazdovská, Prievidza“. 
(uznesením MsZ č. 19/18 zo dňa 05.02.2018 v znení uznesenia MsZ č. 301/18 zo dňa 
25.06.2018 bolo schválené udelenie súhlasu s uložením inžinierskych sietí a uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena). 
Ing. Petra Briatková uviedla, že nakoľko žiadosť bola na mesto doručená až po rokovaní 
komisií MsZ a MsR, nie sú k dispozícii stanoviská poradných orgánov.  
Žiadateľ doložil neoverený Geometrický plán č. 12/2019 na vyznačenie vecného bremena na 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí  vyhotoveného spoločnosťou GEOmark s.r.o., 
v rozsahu 129 m2.  Vo svojej žiadosti uviedli, že na základe konzultácie so SSE-D Žilina sa 
zmenili podmienky a spoločnosť požaduje pred pripojením zariadenia do siete maž uzavreté 
vecné bremeno v ich prospech.  
MsZ uznesením č. 75/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 19/18 zo dňa 05.02.2018 v znení uznesenia MsZ č. 
301/18 zo dňa 25.06.2018 takto: v časti II. sa dopĺňa bod c), ktorý znie: 
„zriadenie vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. 
ú. Prievidza 
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- parcela registra C KN č. 6652/23, záhrady s výmerou 2016 m2, 
- parcela registra CKN č. 6652/60, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 519 m2, 
- parcela registra CKN č. 6652/187, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 699 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/227, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 164 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/229, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/231, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/232, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/233, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2,  
- parcela registra CKN č. 6652/238, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13 m2, 
uloženie inžinierskych sietí – rozšírenie siete NN  v rámci stavby ,,Výstavba 
nájomných bytov 2x12 b.j. Bytový dom 5 a inžinierske siete, Ul. Gazdovská, 
Prievidza" a trvalý prístup za účelom ich údržby, opravy a rekonštrukcie, v prospech 
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8,  podľa zamerania Geometrickým plánom  č. 12/2019 na neobmedzenú dobu, 
a to bezodplatne a za podmienok: 
- zariadenia distribučnej sústavy umiestniť mimo pozemkov vo vlastníctve mesta 
Prievidza ako budúceho povinného z vecného bremena, to neplatí, ak skrine nie je 
technicky možné umiestniť na inom pozemku (ak na umiestnenie zariadenia 
distribučnej sústavy bol udelený súhlas mestským zastupiteľstvom), 
- s podmienkou uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena a vykonaním vkladu 
vecného bremena na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza najneskôr do 
6 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia, 
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, 
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať nás škody, spôsobené v dôsledku týchto vád “. 

Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 sa zdržali  
 
Ďalšie žiadosti predkladala Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.  
 
Miroslav Brontvaj, bytom Veľkonecpalská ulica č. 85/3, Prievidza  požiadal 
o majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku vo vlastníctve mesta – parcela registra CKN  
č. 6342/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 273 m2, na ktorom má vybudovanú 
záhradu.  Komisie MsZ a ani MsR neodporučila žiadosť schváliť. Ing. Miroslav Žiak uviedol, 
že pokiaľ žiadateľ bude pozemok využívať len ako záhradu, žiadosť podporí.  Ing. Richard 
Takáč dodal, že ide o pozemok, ktorý je obklopený záhradkami.  
Július Urík konštatoval, že problémom môžu byť susedské spory.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 
PhD. uviedol, že o pozemok mal v minulosti záujem  p. Géczy.  Teraz môžu využívať 
predmetný pozemok aj ostatní.  Ing. Miroslav Žiak navrhol, aby VVO č. I prizval účastníkov 
na svoje zasadnutie a komunikoval s nimi v danej veci. Primátorka mesta s postupom 
súhlasila.  Návrh na uznesenie bol z rokovania MsZ stiahnutý. Žiadosť bude opätovne 
prerokovaná vo VVO č. I.  
 
Spoločnosť BYTOS – správa bytov Prievidza, s.r.o., so sídlom na Ul. M. Mišíka 42, 
Prievidza, IČO: 36 313 009, požiadala o majetkovoprávne usporiadanie časti mestského 
pozemku v k. ú. Prievidza,  parcely registra CKN č. 2059/21, zastavaná plocha a nádvorie s 
výmerou 207 m2, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou, v ktorej sa nachádza ich 
nebytový priestor, na účel využívania parkovania, a to formou kúpy, prípadne nájmu 
nehnuteľnosti. 
MsZ uznesením č. 76/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo majetkovoprávne 
usporiadanie časti pozemku  formou kúpy alebo nájmu - nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
pozemok parcela registra C KN 2059/21, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou  207 m2, 
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zapísaný na LV č. 1, pre spol. BYTOS – správa bytov Prievidza, s.r.o., so sídlom na Ul. M. 
Mišíka 42, Prievidza, IČO: 36 313 009, na účel využívania pozemku na parkovanie.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 17 poslancov proti, 3 sa zdržali 
 
Ing. Andrej Rojko, so sídlom  Rozkvet 2008/18-6, Považská Bystrica, IČO: 50 925 873, 
požiadal o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN                  
č. 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3774 m2, v rozsahu výmery približne 25 
m2 na účel vybudovania terasy, vonkajšieho sedenia pre prevádzku VegFood s výdajným 
okienkom, nachádzajúcej sa na Ulici Matice slovenskej. Terasa bude komplet drevená na 
demontovateľnej konštrukcii za využitia zemných skrutiek. Zeleň – stromy a kríky budú 
zachované v pôvodnom stave. 
MsZ uznesením č. 77/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta prenechať do 
nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku parcely registra C KN 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3774 m2, 
v predpokladanej výmere 25 m2, zapísaný na LV č. 1, pre Ing. Andreja Rojka, so sídlom 
Rozkvet 2008/18-6, Považská Bystrica, IČO: 50 925 873, na účel vybudovania terasy, 
vonkajšieho sedenia pre prevádzku VegFood s výdajným okienkom, nachádzajúcej sa na 
Ulici Matice slovenskej, so záberom pozemku počas celého roka, spôsob podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991Zb. 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 služby, ktoré bude slúžiť aj 
obyvateľom mesta, za podmienok: nájomného vo výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. 
do 15.10. 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou, doloženia grafickej vizualizácie projektu a odsúhlasenia architektonickej 
štúdie architektom mesta. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za  
 
Spoločnosť  Nižo s.r.o., so sídlom Malookružná ul. 1918/4, 971 01 Prievidza, IČO: 51 669 
871, požiadala o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra CKN č. 2238/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 79,31 m2, na účel prevádzkovania 
vonkajšieho sedenia - terasy pred prevádzkou žiadateľa, so záberom pozemku počas celého 
roka na Pribinovom námestí v Prievidzi (prechod nájmu po nájomcovi Ing. Martine 
Dojčinovičovej). Mesto navrhlo prenechať do nájmu žiadateľovi časť pozemku   parcely 
registra CKN  2238/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 55 m2, zapísané na LV 
č. 1. Ide o prechod nájmu po p. Márii Dojničovej.  
MsZ uznesením č. 78/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta prenechať do 
nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, pozemok časť 
parcely registra CKN č. 2238/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 55 m2, 
zapísaný na LV č. 1,  pre spoločnosť  Nižo, s.r.o., so sídlom Malookružná ul. 1918/4, 971 01 
Prievidza, IČO: 51 669 871, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia - terasy pred 
prevádzkou žiadateľa, so záberom pozemku počas celého roka na Pribinovom námestí v 
Prievidzi, spôsob nájmu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadaný pozemok je svojím umiestnením bezprostredne 
priľahlý k prevádzke žiadateľa – k nehnuteľnosti, kde je žiadateľ nájomcom, na účel 
prevádzkovania vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas celého roka, nakoľko 
medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej 
obyvateľov, za podmienok: nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 
15.10. a 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04. na dobu neurčitú s jednomesačnou 
výpovednou lehotou a s dodržaním  Regulatívov letných terás na Námestí slobody 
a ostatných plochách CMZ v Prievidzi.  



16 

 

Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 20 poslancov za  
 
Spoločnosť ISPA, spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, 
požiadala o nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku, parcely registra C KN č. 
2570/1,  v rozsahu výmery 6 m², zapísaný na LV č. 1,  na ktorom je umiestnený 1 ks 
reklamnej stavby – obojstranný billboard vo vlastníctve žiadateľa,  nachádzajúci sa  na 
Necpalskej ceste v Prievidzi. 
MsZ uznesením č. 79/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – 
časť pozemku parcely registra C KN č. 2570/1,  v rozsahu výmery 6 m², zapísaný na LV č. 1,  
na ktorom je umiestnený 1 ks reklamnej stavby – obojstranný billboard vo vlastníctve 
žiadateľa,  nachádzajúci sa  na Necpalskej ceste v Prievidzi, pre spol. ISPA, spol. s r.o. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov proti, 3 sa zdržali 

 
Ľubica Burešová informovala o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom 
Prievidza dňa 11.12.2018 na  základe uznesenia MsZ č. 482/18 zo dňa 26.11.2018 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta 
Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to časť nebytového priestoru v budove 
Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi, postavenej na parcele reg. 
CKN  č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1, v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z  prízemia 
s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC 
s umývarňou)  a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2. Nebol doručený 
žiaden súťažný návrh.  MsR uznesením č. 79/19 zo dňa 18. 2. 2019 vyhodnotila opätovnú 
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 11.12.2018 na základe   
uznesenia MsZ č. 482/18 zo dňa 26.11.2018 ako neúspešnú. 
Prezentácia: 17 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov proti, 1 sa zdržal 
 
V nadväznosti na prijaté uznesenie č. 80/19  mestské zastupiteľstvo uznesením č. 81/19, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza  prenechať do nájmu dočasne 
prebytočný majetok mesta Prievidza nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to časť nebytového 
priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi, 
postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je 
nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z  prízemia s podlahovou 
plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou)  a časti 
pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, formou ďalšej obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami:       

1. účel využitia: podnikateľský účel nevýrobného charakteru, 
2. nájomné:  minimálne vo výške 40 €/mesačne (40 % z hodnoty 100€/mesiac) + 

úhrada nákladov na energie (podľa splátkového kalendára), 
3. doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou, 
4. úhrada nájmu: mesačne. 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Právna kancelária pripravila informáciu o ukončení Nájomnej zmluvy č.15/18 dohodou 
uzavretej s nájomcami Emília Beláková, Iveta Solčániová, Jana Kováčová-Dúbravková, 
predmetom ktorej bol  nájom nebytového priestoru 00.3 a 00.4 stavby  „Križovatka ciest I/64 
a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, k 31.01.2019. 
MsZ uznesením č. 82/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza  
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. 
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Prievidza – nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a 
III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami:       

1. účel využitia: podnikateľské účely,  
2. nájomné:  minimálne 120 €/m²/rok,  
3. úhrada nájomného: mesačne, 
4. úhrada nákladov za  energie podľa splátkového kalendára, 
5. doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou,    
6. 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 
 
Spoločnosť MASEM s.r.o., so sídlom Súmračná 4,  821 02 Bratislava, IČO: 46 159 568, 
požiadala  o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra CKN č. 996/1, v rozsahu 
výmery 20 m2, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia – letnej terasy pred prevádzkou 
žiadateľa, na Mierovom námestí v Prievidzi. 
Ing. Natália Svítková uviedla, že žiadateľ má vybudovanú terasu. V tesnej blízkosti je cestná 
komunikácia a  pokiaľ by žiadateľ zabral aj kus zelene pri terase, úsek by bol neprehľadný až 
nebezpečný.  Ing. Ľuboš Jelačič dodal, že vonkajšie sedenie vedľa cesty nie je vhodné.  
MsZ uznesením č. 83/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo  zámer mesta prenechať 
do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú.   Prievidza, pozemok časť 
parcely registra CKN č. 996/1/1, ostatná plocha  v rozsahu výmery 20 m2, zapísaný na LV č. 
1,  pre spoločnosť  MASEM s.r.o., so sídlom Súmračná 4,  821 02 Bratislava, IČO: 46 159 
568, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia - terasy pred prevádzkou žiadateľa, so 
záberom pozemku počas celého roka.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 3 poslanci za, 17 proti 

 
Peter Žilka TZČ, s miestom podnikania Májová 158/184, 956 21 Jacovce, IČO: 34 673 377, 
požiadal  o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku  parcely registra C KN 
3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 600 m2, (na parkovisku vedľa 
bývalej budovy Billa) na Nábrežnej ulici v Prievidzi,  na účel prevádzkovania luna parkových 
atrakcií, a to v termíne od 15.07.2019 do 28.07.2019. 
MsZ uznesením č. 84/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zámer mesta prenechať do 
nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť 
pozemku parcely C KN 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 600 m2 
zapísaný na LV č. 1, (na parkovisku vedľa bývalej budovy Billa) na Nábrežnej ulici v 
Prievidzi, pre Petra Žilku TZČ, s miestom podnikania Májová 158/184, 956 21 Jacovce, IČO: 
34 673 377, na účel prevádzkovania luna parkových atrakcií v termíne od 15.07.2019 do 
28.07.2019,  spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na predmete 
nájmu bude nájomca prevádzkovať luna parkové atrakcie, ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa môže byť posudzovaný nájom nehnuteľného majetku na športové účely, za 
podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň  na dobu určitú  od 15.07.2019 do 
28.07.2019.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov za,  4 poslanci sa zdržali 
 
Spoločnosť BOISE s.r.o., so sídlom Konečná 1058/57, Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 
47086203, požiadala o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra CKN č. 5314/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 287,10 m2, zapísaného na LV č. 1,  na účel 
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pokračovania v nájme, nakoľko stavba nebola skolaudovaná v termíne určenej v nájomnej 
zmluve č. 19/2016 zo dňa 14.7.2016, ktorú žiadateľ užíval  na účel výstavby bytového domu. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 05.02.2019. 
MsZ uznesením č. 85/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, pozemku parcely registra CKN 
č. 5314/6, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 293 m2, zameraný a odčlenený 
z parc. CKN č. 5314/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9050 m2,  zapísaný na LV č. 
1, nachádzajúci sa na Ul. Na karasiny v Prievidzi, podľa Geometrického plánu č. 2/2019 
vyhotoveného spol. GEOmark, s.r.o., pre  BOISE s.r.o., so sídlom Konečná 1058/57, Lehota 
pod Vtáčnikom, IČO: 47086203, spôsobom v zmysle  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko žiadaný pozemok sa nachádza pod bytovým domom vo vlastníctve 
žiadateľa a medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce 
a o potreby jej obyvateľov,  na účel kolaudácie stavby a následného predaja pozemku pod 
bytovým domom pre jednotlivých vlastníkov bytov v bytovom dome do   spoluvlastníctva, za 
podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok na dobu určitú 1 rok. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 
Spoločnosť NUBIUM, s.r.o., uzatvorila v roku 2017 s mestom Prievidza nájomnú zmluvu, 
predmetom ktorej bol nájom pozemkov vo vlastníctve mesta v rôznych častiach mesta. Na 
týchto pozemkoch  sú umiestnené reklamné stavby.  Keďže nájom bol dohodnutý na dobu 
určitú do 31. 12. 2017, v novembri 2017 požiadala spoločnosť znovu o nájom pre ďalšie 
obdobie a zároveň požiadala o nájom  ďalších pozemkov.  Architektka mesta z celkového 
počtu 19 reklamných stavieb odporučila nájom pod 10 reklamnými stavbami. Uznesením 
MsZ č. 358/18 bol schválený nájom pozemkov pre spol. NUBIUM, s.r.o. Napriek výzve mesta 
nájomca neodstránil stavby na pozemkoch, kde nájom schválený nebol.  
Spoločnosť NUBIUM, do návrhu zmluvy bez súhlasu mesta dopísala pozemky, ktoré boli 
vypovedané výpoveďou, a takto zmenenú – upravenú zmluvu vrátili späť mestu Prievidza. 
Právna kancelária po zistení tejto skutočnosti obratom vrátila spoločnosti.  
NUBIUM, s.r.o. nájomnú zmluvu (pozmenené znenie) a opätovne dňa 27.11.2018 zaslala 
spoločnosti NUBIUM, s.r.o.  návrh NZ č. 37/18. Keďže v NZ č. 37/18 bol nájom dojednaný od 
1.12.2018 do 31.12.2019 a spoločnosť NUBIUM, s.r.o. neuzavrela NZ, mailom zo dňa 
18.12.2018 bola vyzvaná na uzavretie nájomnej zmluvy spolu s upozornením, že pokiaľ 
nájomná zmluva nebude uzavretá, bude podaný návrh na zrušenie uznesenia MsZ                      
č. 358/18. Na túto výzvu NUBIUM, s.r.o. dodnes nereagoval a naďalej užíva mestské 
pozemky bez právneho titulu. 
NUBIUM, s.r.o. Bratislava má na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza umiestnených 
spolu 19 ks reklamných stavieb. K týmto pozemkom nemá žiadny právny vzťah, sú to stavby 
na cudzom pozemku. Napriek tomu, že požiadala o nájom pozemkov, nechce pristúpiť na 
podmienky nájmu zo strany mesta Prievidza. 
Právna kancelária nemá k dispozícii dokumenty preukazujúce oprávnenosť konkrétnej 
reklamnej stavby. Za účelom zistenia, či reklamné stavby vo vlastníctve NUBIUM, s.r.o. 
postavené na pozemkoch mesta Prievidza sú legálne stavby, právna kancelária podala 
podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu.  na Odbor územného plánovania, 
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredie. Právna kancelária navrhuje zrušiť 
uznesenie, ktorým MsZ schválilo  nájom predmetných pozemkov pre spol. NUBIUM, s.r.o. 
MsZ uznesením č. 86/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušila uznesenie MsZ č. 358/18 zo 
dňa 27.08.2018. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
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Právna kancelária vychádzajúc z prijatých uznesení MsZ predložila návrh na určenie výšky 
nájomného za rok 2019  pre spol. 2  brothers,  s. r. o., Opatovce nad Nitrou 543, za nájom 
nehnuteľností – časti  pozemkov  vo vlastníctve  v meste Prievidza  v k.ú. Prievidza 
prenajatých NZ č. 20/16   pre realizáciu projektu „Zelené bicykle“ na  účel   osadenia 
stojanov  pre  „Zelené  bicykle“ v počte 16 ks. 
Uznesením MsZ č. 37/18 zo dňa 05.02.2018 bola schválená výška nájomného pre rok 2018   
1,00 €/rok/celý predmet nájmu s tým, že výška nájomného je stanovená do 31.12.2018 a na 
prelome rokov 2018-2019 bude  opätovne prehodnotená.  
MsZ uznesením č. 87/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo výšku nájomného  1,00 
€/rok/celý predmet nájmu pre spoločnosť  2 brothers, s. r. o., Opatovce nad Nitrou 
543,  na  účel   osadenia stojanov  pre „Zelené bicykle“ v počte 16 ks, v rozsahu výmery 3 
m2/1ks stojan (t. j. maximálne  5 ks bicyklov)  s tým, že  výška nájmu sa stanovuje do 
31.12.2019 a na prelome rokov 2019 - 2020 bude  opätovne prehodnotená. 
Prezentácia:18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Eva Mikulová, trvalý pobyt Ul. M. Rázusa č. 885/50, 971 01  Prievidza, občan  SR a Kamil 
Šmida, trvalý pobyt Polní ul. č. 475, 330 22 Zbůch, občan ČR,  požiadali  o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  pozemku parcela registra C KN č. 5198, zastavané plochy 
a nádvoria, s výmerou  20 m2, každému v jednej polovici, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok sa nachádza 
na Traťovej ulici v Prievidzi. 
MsZ uznesením č. 88/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 
5198, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2,  v celosti, vedeného na liste vlastníctva 
č. 1,  za cenu 41,31 €/m2, pre  Evu  Mikulovú, trvalý pobyt Ul. M. Rázusa č. 885/50, 971 01  
Prievidza, občan SR a Kamila Šmidu, trvalý pobyt Polní ul. č. 475, 330 22 Zbůch, občan ČR, 
každému do vlastníctva v podiele ½, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 
stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľov - kupujúcich, spôsobom  prevodu pozemku podľa § 
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou. 
Prezentácia:16 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za 
 
Ing. Ján Hanzel,  trvalý pobyt Nad terasami č. 499/14, Prievidza, požiadal o  kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 3585/16,  
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 11 m2  na Vápenickej ulici v Prievidzi, na účel 
využívania spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby  autoškoly. 
MsZ uznesením č. 89/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,   pozemok  parcela 
registra  C KN  č. 3585/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2, odčlenený z 
pozemku parcela registra C KN 3585/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 67 m2, 
vedený na liste vlastníctva č. 1, zameraný Geometrickým plánom č. 17/2019, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 19.02.2019, úradne overeným Ing. Angelikou 
Oršulovou dňa  22. 2. 2019 pod č. 169/2019,  pre Ing. Jána Hanzela,  trvalý pobyt Nad 
terasami č. 499/14, Prievidza, za cenu 11,00 €/m2, na účel využívania spevnenej plochy ako 
autocvičiska pre potreby  autoškoly, za podmienky, že žiadateľ – kupujúci v prípade 
požiadavky mesta umožní mestu Prievidza uloženie IS alebo inej verejnoprospešnej stavby 
na časti pozemku priľahlého ku krajnici vozovky,  spôsob prevodu pozemku ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je v súčasnej dobe pre 
mesto nevyužiteľný a svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľa - kupujúceho. 
Prezentácia:18 prítomných poslancov 
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Hlasovanie: 17 poslancov za 
 

Spoločnosť URBIS, s. r. o., so sídlom Šumperská ul. č. 50,  971 01 Prievidza  požiadala 
o zámenu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN č. 2050/10, 
ostatné plochy v rozsahu výmery 15 m2, pozemok vo vlastníctve mesta, za pozemok parcela 
registra C KN č. 2050/11, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 15 m2  vo 
vlastníctve spoločnosti, pre potreby mesta (vybudovanie chodníka, inžinierskych sietí 
a pod.). Spoločnosť žiada zámenu pozemkov 1:1 a tiež aby sa zmluvné strany podieľali 
spoločne každý v  ½  na nákladoch. Pozemky sa nachádzajú na Šumperskej ulici. Zámer bol 
zverejnený na úradnej tabuli dňa  07.02.2019. 
MsZ uznesením č. 90/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta formou zámeny, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C 
KN č.  2050/22, ostatné plochy s výmerou 15 m2, odčlenený z pozemku parcela registra  C 
KN č. 2050/10, ostatné plochy s výmerou 184 m2,  vedený na liste vlastníctva č. 1,  vo 
vlastníctve zamieňajúceho 1. mesta Prievidza, za pozemok parcela registra C KN č. 
2050/21, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15m2 ,  odčlenený z pozemku parcela 
registra C KN č. 2050/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 283 m2, vedený na liste 
vlastníctva č. 9893,  vo vlastníctve zamieňajúceho 2. spoločnosti URBIS, s .r. o., so sídlom 
Šumperská ul. č. 50, 971 01 Prievidza SR, obidva pozemky zamerané Geometrickým 
plánom č. 165/2018, vyhotoveným spoločnosťou GEOing s. r. o., Prievidza dňa 11.12.2018, 
úradne overeným  Ing. Zuzanou Fašánekovou  dňa 17.12.2018 pod číslom 1441/18, pre 
zamieňajúceho 1. mesto Prievidza a zamieňajúceho 2. spoločnosť URBIS, s. r. o., so sídlom 
Šumperská ul. č. 50, 971 01 Prievidza, SR,  v rozsahu výmery 1:1, bez doplatku, pre potreby 
mesta Prievidza, spôsobom zámeny pozemkov 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 zamieňajúci 1. mesto Prievidza sa stane vlastníkom 
pozemku, ktorý bude predstavovať rezervu na chodník popri vyťaženej komunikácií.   
Prezentácia:19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 

 
Právna kancelária pripravila návrh mesta na vyhlásenie opakovanej  obchodnej verejnej 
súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to  objektu  bývalej II. ZŠ. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné 
číslo 1935, orientačné číslo 12 C, pozemku pod objektom parcela registra C KN č. 829/13, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 698 m2  a priľahlého pozemku parcela registra C KN 
č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2,   formou opakovanej obchodnej 
verejnej súťaže. 
MsZ uznesením č. 91/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to objekt bývalej II. ZŠ 
Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva 
vedený ako budova školy, druh stavby 11, na pozemku parcela registra C KN č. 829/13, 
pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 510 m2 a č. 829/41, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 37 m2, zamerané 
a odčlenené Geometrickým plánom č. 196/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM, dňa 25.07.2018, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 30 júla 
2018 pod č. 885/2018 z pozemku parcela registra C KN č. 829/13, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 698 m2,  a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2,   všetky nehnuteľností sú vedené na liste 
vlastníctva č. 1, formou opakovanej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

1. účel využitia: na podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta, 

2. kúpna cena objektu: minimálne vo výške 176 800,00 €  (80 % z pôvodnej ceny) 

3. kúpna cena pozemkov:  minimálne vo výške 51,16 €/m2  (80 % z pôvodnej 

ceny) 

4. termín úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
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5. víťaz súťaže sa zaviaže rešpektovať Územný plán mesta Prievidza v časti 

    „ Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky“. 

Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 

 
Ľubica Burešová podala informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom 
Prievidza dňa 17.12.2018 na základe uznesenia MsZ č. 497/18 zo dňa 26.11.2018 o 
najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Sadovej 
ulici, zapísanej na LV č. 1 a to pozemku, parcela registra C KN : 
  - č. 370/70, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 21 m2 , v celosti, 

 s účelom prevodu na výstavbu samostatne stojacej garáže.   
Bolo doručených 6 súťažných návrhoch na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti podľa 
a to od: Petra Šťastného, trvalý pobyt Ul.  P. Dobšinského č. 742/6, 971 01 Prievidza 
a manželky Lucie, trvalý pobyt Jánošíková ul. 1733/13, 972 01 Bojnice, ponúknutá KC: 35,00 
€/m2, Ing. Róberta Chrenka, trvalý pobyt Ul. A. Hlinku 445/29, 971 01 Prievidza, ponúknutá 
KC: 33,00 €/m2, Milana Kollára a manželky Aleny, spoločne trvalý pobyt Ul. P. Dobšinského 
745/18, 971 01 Prievidza, ponúknutá KC: 30,00 €/m2, Viery Pružincovej, trvalý pobyt Ul. J. 
Kráľa 26/18, 971 01, 971 01 Prievidza, ponúknutá KC: 32,50 €/m2,  Mgr. Romany 
Rusňákovej, trvalý pobyt Dúbravská ul. 5/12, 971 01 Prievidza, ponúknutá KC: 29,30 €/m2, 
Mgr. Romany Rusňákovej, trvalý pobyt Dúbravská ul. 5/12, 971 01 Prievidza, ponúknutá KC: 
29,30 €/m2, obálka neobsahovala požadované prílohy;   Mestská rada uznesením č. 92/19 
zo dňa 18. 2. 2019 vyhodnotila   obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 
17.12.2018 na základe uznesenia MsZ č. 497/18 zo dňa 26. 11. 2018 ako úspešnú, 
najvhodnejší súťažný návrh na prevod nehnuteľnosti  predložili Peter Šťastný, trvalý pobyt 
Ul. P. Dobšinského č. 742/6, 971 01 Prievidza a manželka Lucia, trvalý pobyt Jánošíková ul. 
1733/13, 972 01 Bojnice,  Mestská rada požiadala primátorku mesta uzavrieť kúpnu zmluvu 
s Petrom Šťastným, trvalý pobyt Ul. P. Dobšinského, 971 01 Prievidza a manželkou Luciou, 
trvalý pobyt Jánošíková ul. 1733/13, 972 01 Bojnice, ktorých súťažný návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza 
dňa 17.12. 2018 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 497/18 zo dňa 
26.11. 2018 bol vyhodnotený ako najvhodnejší s podmienkami:   účel prevodu: výstavba 
samostatne stojacej garáže,  kúpna cena: 35,00 €/m2,  úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy. 
Prezentácia:19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 

 
Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza, so sídlom Letisková 387/8, 971 03  
Prievidza, požiadalo o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra 
C KN č. 542/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 3 024 m2, na účel 
bezpečného prevádzkovania zmodernizovaného letiska. Občianske združenie následne 
zabezpečí uzavretie komunikácie, zmenu dopravného značenia, oplotenie severnej časti 
letiska vrátane odkúpenej časti, so zachovaním a dobudovaním prístupu pre záchranné 
zložky.  Mestská rada  odporučila kúpnu cenu 14,31 €/m2,  t. j. za cenu podľa Znaleckého 
posudku č. 22/2019, vyhotoveným Ing. Adolfom Daubnerom.  Ľubica Burešová podala 
informáciu o doložení geometrického plánu a znaleckého posudku. Ing. Richard Takáča  
navrhol stanoviť kúpnu cenu vo výške 10 000 €. Primátorka mesta uviedla, že po rokovaní 
MsR  oslovilo mesto  so žiadosťou splatiť kúpnu cenu formou splátkového kalendára.  
PaedDr. E. Porubcová uviedla, že pre OZ je navrhovaná cena privysoká, na to, aby mohli 
skolaudovať letisko, potrebujú od mesta tento pozemok, musia kúpiť cestu.  Ing. Richard 
Takáč predložil poslanecký návrh na stanovenie kúpnej ceny na celý predmet – t. z. 3 024 
m2  za cenu 10 000 €. 
 
MsZ uznesením č. 93/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh Ing. 
Richarda Takáča - stanovenie kúpnej ceny vo výške 10 000 € pri zámere mesta Prievidza 
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previesť prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela 
registra C KN č. 542/42, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 024 m2, zameraný 
a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 542/1, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 6 113 m2, pre  občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza, so sídlom Letisková 
387/8,  Prievidza, SR, na účel bezpečného prevádzkovania zmodernizovaného letiska. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 5 poslancov za, 3 proti, 11 sa zdržalo 
 
MsZ uznesením č. 94/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra 
C KN č. 542/42, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 024 m2, zameraný a odčlenený 
z pozemku parcela registra C KN č. 542/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 113 m2, 
Geometrickým plánom č. 44 169 647 – 105/2018  vyhotoveným geodetickou kanceláriou 
GEOPROJEKT-SK, so sídlom 957 01 Bánovce n. Bebravou, dňa 26.10.2018, úradne 
overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 12.11.2018 pod číslom 1283/2018, vedeným na 
liste vlastníctva č. 1, pre  občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza, so sídlom 
Letisková 387/8, 971 03  Prievidza, SR, na účel bezpečného prevádzkovania 
zmodernizovaného letiska,  za cenu 14,31 €/m2,  cena podľa Znaleckého posudku č. 
22/2019, vyhotoveným Ing. Adolfom Daubnerom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie: 
Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností s tým, že kúpna cena bude zaplatená formou 
splátkového kalendára v zmysle IS - 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza,  spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je pre mesto 
nevyužiteľný, svojím umiestnením prináleží k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – 
kupujúceho, ktorý nadobudnutím tejto nehnuteľností do vlastníctva zabezpečí bezpečné 
prevádzkovanie zmodernizovaného letiska. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 14 poslancov za, 5 sa zdržali  
 
Marek Danihel, trvalý pobyt Riečna ul. č. 365/19, Prievidza, požiadal o zámenu nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 562/31 ostatné plochy v rozsahu 
výmery 90 m2, vo vlastníctve žiadateľa, vedeného na liste vlastníctva č. 11585, za pozemok, 
časť parcely registra C KN č. 787/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 90 m2, 
vedený na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, na účel umiestnenia prevádzky predaja 
zmrzliny a občerstvenia. Pozemky sa nachádzajú na oboch stranách Riečnej ulice. 
MsZ uznesením č. 95/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer zameniť 
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C 
KN č. 787/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 90 m2, vedeného na liste 
vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, za časť pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C 
KN č. 562/31 ostatné plochy v rozsahu výmery 90 m2, vo vlastníctve žiadateľa , vedeného na 
liste vlastníctva č. 11585, oba pozemky podľa skutočného zamerania geometrickým plánom.   
Prezentácia: 17 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 11 poslancov proti, 5 sa zdržali  
 
Marek Danihel, trvalý pobyt Riečna ul. č. 365/19, Prievidza, požiadal o zámenu nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 562/31 ostatné plochy v rozsahu výmery 
80 m2, vo vlastníctve žiadateľa, (celková výmera pozemku je 859 m2),  vedeného na liste 
vlastníctva č. 11585, za pozemok, časť parcely registra C KN č. 4870/1, ostatné plochy 
v rozsahu výmery 80 m2,  vo vlastníctve mesta, vedený na liste vlastníctva č. 1,  na účel 
umiestnenia prevádzky predaja zmrzliny a občerstvenia. Pozemok vo vlastníctve mesta sa 
nachádza oproti Farskému kostolu sv. Terézie z Lisieux na existujúcej asfaltovej ploche, na 
mieste bývalého stánku. Pozemok vo vlastníctve žiadateľa v parku vedľa Riečnej ulice 
v blízkosti Mini golfu na sídlisku Píly. 
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MsZ uznesením č. 96/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválili zámer mesta Prievidza 
zameniť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť parcely registra C 
KN č. 4870/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 80 m2,  vo vlastníctve mesta, vedený na liste 
vlastníctva č. 1,  za pozemok parcela registra C KN č. 562/31 ostatné plochy  v rozsahu 
výmery 80 m2, vo vlastníctve žiadateľa, vedeného na liste vlastníctva č. 11585, oba pozemky 
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 1 poslanec za, 13 proti, 4 sa zdržali  
 
Róbert Švajlenka, trvalý pobyt Ul. F. Hečku č. 39/26, 971 01 Prievidza, požiadal o kúpu 
nehnuteľností v k. ú. Malá Lehôtka, časti  pozemku z parcely registra E KN č. 126/1, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 36 m2 a pozemku parcela registra C KN č. 298/3, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 36 m2 (zostatková výmera po zapísaní KZ č. 03/19), na účel vytvorenia 
spevnenej plochy. Pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa na 
adrese trvalého pobytu. 
MsZ uznesením č. 97/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Malá Lehôtka, pozemok parcela 
registra C KN č. 294/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 72 m2, zameraný 
a odčlenený Geometrickým plánom č. 59/2019 vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM, dňa 19.02.2019, úradne overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 22. 2. 2019 
pod č. 170/2019,  z pozemku parcela registra E KN č. 126/1, ostatné plochy s výmerou 3 046 
m2 (parcely registra C KN č. 294/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 36 m2 a č. 298/3, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 36 m2 / po zapísaní GP parcela registra C KN č. 
298/3 zaniká/, na ktoré list vlastníctva nie je založený), pre Róberta Švajlenku, trvalý pobyt 
Ul. F. Hečku č. 39/26, 971 01 Prievidza, za cenu 10,00 €/m2,  na účel vytvorenia spevnenej 
plochy, spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm.    e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je pre mesto nevyužiteľný a 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - 
kupujúceho. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za  
 
Ivan Laluha a manželka, spoločne trvalý pobyt Na stanište č. 321/18, 971 01 Prievidza, 
požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, časť  pozemku, parcela registra E KN č. 1166, 
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 60 m2, na zriadenie vstupu na pozemok v ich 
vlastníctve. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 07.02.2019. 
MsZ uznesením č. 98/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, pozemku parcela registra C KN č. 114/2, diel 2,  
zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 61 m2, zameraného a odčleneného z pozemku 
parcela registra E KN č. 1166, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 515 m2 
Geometrickým plánom č. 90/2018-PD, vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s. r. 
o.,  Žilina, pracovisko Prievidza dňa 06.11.2018, úradne overeným Ing. Pavlom Veterníkom 
dňa 21.11.2018 pod č. 1289/2018, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 877 pre Ivana 
Laluhu a manželku, spoločne trvalý pobyt Na stanište č. 321/18, 971 01 Prievidza, občania 
SR, za cenu  10 €/m2, na účel zriadenia vstupu na nehnuteľnosť v ich vlastníctve, spôsobom 
prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný 
pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľov – kupujúcich.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za  
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Spoločnosť MH Invest II  požiadala o uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva 
k stavbe „Nové napojenie Priemyselnej zóny Prievidza“ medzi MH Invest II ako predávajúcim 
a mesto Prievidza ako kupujúcim. 
Ide o päť stavieb v areáli priemyselného parku. Časť pozemkov pod objektmi sa nachádza 
vo vlastníctve spol. Brose.  
MsZ  uznesením č. 99/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzatvorenie Zmluvy 
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi MH Invest II ako predávajúcim 
a mestom Prievidza ako kupujúcim týkajúcej sa stavby „Nové napojenie Priemyselnej zóny 
Prievidza“, ktorá pozostáva zo stavebných objektov: SO – 01 Komunikácia s kruhovou 
križovatkou, SO – 02 Parkovisko, SO – 03 Dažďová komunikácia, SO – 04 Verejné 
osvetlenie a NN rozvod, SO – 05 Prekládka a ochrana inžinierskych sietí, za cenu 100,00 € 
za celý predmet prevodu. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Ľubica Burešová informovala o návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi spol. Brose 
Prievidza, s.r.o.  ako prenajímateľom a mestom Prievidza ako nájomcom na časť pozemkov 
nachádzajúcich sa pod stavbou „Nové napojenie Priemyselnej zóny Prievidza“.  Celková 
výmera pozemkov je 8 146m2. 
MsZ uznesením č. 100/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzatvorenie dlhodobej 
Nájomnej zmluvy medzi Brose Prievidza, s.r.o. ako prenajímateľom a mestom Prievidza ako 
nájomcom na pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Prievidza, zapísané na LV 9541, C KN parc. 
č. 8114/216, 8114/148, 8114/192, 8114/146, 8114/189, 8114/145, 8114/217, 8118/9, za 
symbolické nájomné 1,00 € za celú dobu nájmu. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za 
 

K bodu 18) 
18.1) Informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zlepšenie športových podmienok pre 
deti a mládež  v Prievidzi “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov predložil Mgr. Ivan 
Benca, vedúci ref. pre projekty a investície.  
Zámerom projektu je vybudovanie multifunkčného ihriska s rozmermi 40 x 20m v areáli 
Základnej školy na Ul. Sama Chalupku. Celkový rozpočet projektu je 74 812 €, 
kofinancovanie mestom Prievidza vo výške 49,2 %. 
MsZ uznesením č. 101/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež  v Prievidzi“ a kofinancovanie 
projektu vo výške 36 812 € t. j. 49,2 % z celkových výdavkov na  projekt. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov za, 4 sa zdržali 
 
Mgr. Ivan Benca  informoval o ďalšom pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie 
osvetlenia priechodov  pre chodcov v Prievidzi“.  
Jedná sa o osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov a to pri Základnej škole na Mariánskej 
ulici a pri  Základnej škole na Ul. P. J. Šafárika.  
Pri riešení osvetlenia priechodu pre chodcov na Ul. P. J. Šafárika dôjde k osadeniu nového 
stĺpa.  
MsZ uznesením č. 102/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Vybudovanie osvetlenia priechodov  pre chodcov v Prievidzi“ a kofinancovanie 
projektu vo výške 3 414 € t. j. 20 % z celkových výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 15 poslancov za, 4 sa zdržali 
 
JUDr. Petra Hajšelová sa pýtala na prípravu projektu detských jaslí.  
Mgr. Ivan Benca uviedol, že na rokovaní MsR 18. 2. 2019 informoval poslancov 
o pripravenom projekte „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza“.  Nakoľko riadiaci 
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orgán vydal druhú aktualizáciu výzvy, došlo k prepracovaniu projektu. Projekt bude opätovne 
predložený do orgánov mesta v mesiaci marec.  JUDr. Petra Hajšelová uviedla, že sa 
nestotožňuje s umiestnením detských jaslí v areáli MŠ na Ul. Mišúta.  Čo sa týka počtu detí,  
v rámci Prievidze je to druhá najväčšia škôlka. Ďalej dodala, že ide o jedinú škôlku v meste, 
kde je vybudovaná sauna a možno by bolo vhodné práve v tomto areáli vybudovať detský 
bazén.  
Vyjadrila obavu, že zavedením jaslí v predmetnej škôlke dôjde k zníženiu kapacity pre 
škôlkárov.  Primátorka mesta uviedla, že pri tvorbe projektu detských jaslí mesto hľadalo 
vhodný priestor.  Musel byť vybratý priestor, ktorý nebol zrekonštruovaný. Mesto plánuje 
otvoriť ďalšiu triedu MŠ na Malonecpalskej ulici a v MŠ na Ul. Mišíka. Čo sa týka detského 
bazéna, zvažuje sa s jeho vybudovaním priamo na mestskej plavárni.  Projekt detských jaslí 
je už pripravený, je otázne, či bude aj ministerstvom schválený.  
 
18.2) Informáciu o spracúvaní osobných údajov poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov predložil Mgr. Michal Jantoška, referent pre elektronizáciu 
a ochranu osobných údajov.  
V nadväznosti na nariadenie EÚ č. 679/2016 a v súlade s platnou legislatívou SR resp. 
zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov je mesto povinné  informovať poslancov MsZ o legislatívnom spracúvaní ich 
osobných údajov. Povinnosťou orgánov verejnej moci vyplývajúcou z novej právnej úpravy 
ochrany osobných údajov je informačná povinnosť mesta voči poslancom. Mesto Prievidza 
spracováva osobné údaje poslancov v súlade s platnou legislatívou,  o čom je povinná 
MsZ informovať. Údaje poslanca spracováva MsÚ najmä za účelom vyplatenia odmeny, 
odvodu dane a odvodu poistného na zdravotné a sociálne poistenie podľa príslušných 
predpisov, účelom spracúvania údajov je zverejňovanie údajov o poslancoch na webovej 
stránke mesta, prípadne v priestoroch mestského úradu. Mesto má právo na tieto údaje a  
nepotrebuje súhlas poslanca na ich spracúvanie (ten mestu vyplýva z príslušných 
predpisov), musí však plniť informačnú povinnosť, tzn. informovať poslanca ako dotknutú 
osobu o spracovávaní jeho osobných údajov.  
MsZ uznesením č. 103/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo predmetnú informáciu na 
vedomie.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 20 poslancov za  
 

K bodu 19) 
„Interpelácie poslancov“ 

 
 Ing. Miroslav Žiak požiadal o doručenie organizačných štruktúr  aktuálnych ku dňu    
25. 2. 2019 doplnené  s menným zoznamom obsadenia jednotlivých pozícií a to mestského 
úradu a mestských organizácií a spoločností: 
- Kultúrne a spoločenské stredisko 
- Centrum voľného času  
- Zariadenie pre seniorov 
- Správa majetku mesta, s.r.o. 
- Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. 
- Harmónia, n.o. 
- Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o. 
 
Ing. Richard Takáč požiadal  o zaslanie etického kódexu pre zamestnancov a etického 
kódexu volených predstaviteľov. Uviedol, že smernica je síce zverejnená na stránke mesta, 
ale nevie, či ide o poslednú aktualizáciu.  Požiadal TSMPD, s.r.o.,  v súvislosti so zimnou 
údržbou v meste o harmonogram použitej techniky a informáciu o počte osôb, ktoré sa 
podieľali na zimnej údržbe v mesiaci január 2019.  Dodal, že ďalšie interpelácie predloží 
priamo na mesto.  
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PaedDr. Eleonóra Porubcová  hovorila o zlom technickom stave kanalizácie na ZŠ na 
Mariánskej ulici v Prievidzi.  Požiadala mesto o vykonanie pasportizácie kanalizácie, nakoľko 
vedenie školy nie je schopné riešiť z vlastných prostriedkov.  
Primátorka mesta uviedla, že danou problematikou sa bude zaoberať odbor ÚP, SP, 
výstavby a ŽP spolu s odborom školstva a starostlivosti o obyvateľov.  
 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová informovala poslancov o požiadavke obyvateľov na zriadenie 
pobočky Slovenskej pošty na sídlisku Necpaly.   
 
Branislav Gigac poďakoval za písomné odpovede na interpelácie, ktoré vzniesol na rokovaní 
MsZ v mesiaci január.  Predložil nasledovné interpelácie: 

- informoval o prepadnutom kanáli na Ulici stavbárov.   Primátorka mesta uviedla, že 
podnetom sa bude zaoberať odbor ÚP, SP, výstavby a ŽP.  

- požiadal o odstránenie kamennej platne pri zástavke MHD na Ul. Ľ. Ondrejova (po 
bývalom stánku) 

- požiadal o zvolanie pracovného stretnutia k problematike zákazu pyrotechniky 
v meste (na úrovni prednostu MsÚ bude zvolané pracovné stretnutie k danej téme). 

- konštatoval, že mesto by mohlo otvoriť diskusiu o stanovení samostatného volebného 
obvodu Necpaly 

- hovoril o termíne v súvislosti s podaním oznámení funkcií, zamestnaní, činností a  
majetkových pomerov poslancov MsZ. 

Mgr. Peter Krško, predseda komisie MsZ podľa ústavného zákona 357/2004 Z. z., uviedol, 
že opakovane na najbližšom MsZ upozorní poslancov na povinnosť v zmysle ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. , zároveň pošle poslancom elektronicky tlačivá k podaniu 
oznámenia.  
Július Urík, predseda VVO 1, uviedol, že osobne nemal informácie o prepadnutom kanáli na 
Ul. stavbárov.  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová konštatovala, že nevie, čo viedlo pána poslanca 
Gigaca k návrhu na zriadenie samostatného volebného obvodu Necpaly. Poslanci môžu 
o danom návrhu diskutovať.  
Ing. Richard Takáč požiadal o písomnú odpoveď ohľadom nájmu jednotlivých priestorov 
v CVČ (výška nájmu, rozloha, nájomca). 
 

K bodu 20) 
„Záver“ 

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

konaného dňa 25. 02. 2019 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
               Ing. Branislav Bucák                         Mgr. Libor Mokrý 

overovateľ I.                             overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...............................................................   ............................................................... 

MVDr. Norbert Turanovič    JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ        primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  4. 3. 2019 
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