UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA

Závery z rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 25. 3. 2019
Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
od 108 do 139
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Zloženie návrhovej komisie
Program rokovania MsZ
Vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie majetku mesta Prievidza – kotolňa
nachádzajúca sa v átriu Meštianskeho domu
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v meste
Prievidza“
Informácia o indikatívnych projektových zámeroch pre transformáciu hornej Nitry
Informácia o odovzdaných Oznámeniach v zmysle ústavného zákona č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcií verejných
funkcionárov
Návrh KaSS na vyhlásenie OVS – nájom nebyt. priestorov – kaviarne v objekte
v správe KaSS
Žiadosť spol. Facehome, s.r.o., o zriadenie vecného bremena
Žiadosť spol. SSD, a. s., v zast. spol. PETROSTAV SK, s.r.o., o zriadenie vecného
bremena (Rozšírenie NNK – Včelárska ul.)
Žiadosť spol. MARIVAB, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť Tibora Králika o zmenu účelu nájmu pozemku
Žiadosť spol. Ďabošiana, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť Ing. Andreja Rojka o nájom časti pozemku
Žiadosť spol. Nižo, s.r.o., o nájom časti pozemku
Informácia o výsledku OVS – obchodný podiel v spol. BIC, s.r.o., a kúpa pozemkov –
víťaz Ing. František Vrták
Žiadosť spol. KoKo káva a koktejly, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť Petra Žilku TZČ o nájom časti pozemku
Žiadosť spol. SSD, a.s., o kúpu pozemku (výstavba transformačnej stanice)
Návrh spol. Slovanet, a.s., na riešenie vysporiadania vzájomných vzťahov
Zrušenie uznesení MsZ č. 26/18, 27/18, 28/18 (usporiadanie pozemkov na účel
vybudovania autobusovej zastávky na Nedožerskej ceste)
Žiadosť spol. Kaufland, v.o.s., o nájom časti pozemkov
Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností – vybudovanie autobusovej zastávky na
Nedožerskej ceste
Žiadosť spol. Kaufland, v.o.s., o podnájom častí pozemkov
Žiadosť spol. Kaufland, v.o.s., o udelenie súhlasu s vybudovaním autobusovej
zastávky
Uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so spol. Prievidza Property
Development, a.s.
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci so spol. Kaufland, v.o.s.
Žiadosť Ing. Jána Hanzela o kúpu časti pozemku
Žiadosť Róberta Švajlenku o kúpu časti pozemku
Žiadosť spol. TSMPD, s.r.o., o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
s TSK (prípojka pre verejné osvetlenie na Svätoplukovej ul.)
Žiadosť VVO č. I o zabezpečenie umiestnenia vývesnej skrinky (uzatvorenie zmluvy
so spol. OLÝRA, s.r.o.)
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 124/19
Žiadosť Petra Žilku TZČ o nájom časti pozemku

1

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA

Zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta Prievidza
prijatých na rokovaní MsZ dňa 25. 03. 2019

•

Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza

Úplné znenia uznesení MsZ a prijatých VZN sú zverejnené na webovom sídle
www.prievidza.sk, v tlačenej podobe sú Vám k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii
prednostu MsÚ, budova B, 2. poschodie, č. dv. B 217
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 25. 03. 2019
od 108 do 139
číslo: 108/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloženie návrhovej komisie: Branislav Gigac – predseda, PaedDr.
Kvetoslava Ďurčová – členka, Mgr. Peter Krško – člen,
II.
schvaľuje
zloženie návrhovej komisie: Branislav Gigac – predseda, PaedDr. Kvetoslava
Ďurčová – členka, Mgr. Peter Krško – člen.
číslo: 109/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 25. 03. 2019,
II.
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 25. 03. 2019.
číslo: 110/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie majetku mesta Prievidza –
budovy kotolne pre Dom služieb (Meštiansky dom) na Námestí slobody, v celkovej
obstarávacej cene 18 833,67 €, s následnou likvidáciou - odstránením stavby, a to
v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie zo dňa
22.02.2019,
II.
schvaľuje
vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie majetku mesta Prievidza – budovy
kotolne pre Dom služieb (Meštiansky dom) na Námestí slobody,
v celkovej
obstarávacej cene 18 833,67 €, s následnou likvidáciou - odstránením stavby, a to
v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie zo dňa
22.02.2019 s tým, že spol. SMMP, s.r.o., ako koncesionár v zmysle Koncesnej
zmluvy zo dňa 29.06.2016, v znení jej neskorších dodatkov, zabezpečí pre mesto
Prievidza ako obstarávateľa likvidáciu – odstránenie budovy kotolne pre Dom služieb
(Meštiansky dom) na Námestí slobody, ktorá je predmetom Koncesnej zmluvy.
číslo: 111/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie detských jaslí v
meste Prievidza“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Vybudovanie detských
jaslí v meste Prievidza “ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 24 730, 49 €,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.
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číslo: 112/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o indikatívnych projektových zámeroch pre transformáciu hornej Nitry.
číslo: 113/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) informáciu, že ku dňu 03. 01. 2019 mali odovzdať v zmysle ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. 10 novozvolení poslanci MsZ v Prievidzi, ktorí zložili sľub poslanca
MsZ 03. 12. 2018, Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov poslancov MsZ v Prievidzi podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej Oznámenia),
b) informáciu, že ku dňu 03. 01. 2019 úplné Oznámenia za rok 2017 odovzdalo
v zákonnej lehote 5 poslancov, 5 poslancov po uplynutí stanovenej lehoty a neúplné
Oznámenia podalo 5 poslancov MsZ v Prievidzi.
číslo: 114/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti – prenechať do nájmu dočasne prebytočný
majetok mesta v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi - nebytové
priestory bez zariadenia (t.j. bez barového pultu, nábytku, stolov, stoličiek, a gaučov)
v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi, č.
súp. II. 325, za účelom prevádzkovania kaviarne s terasou a poskytovania služieb s
tým spojených,
II.
schvaľuje
zámer Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi prenechať do nájmu
dočasne prebytočný majetok mesta v správe Kultúrneho a spoločenského strediska v
Prievidzi - nebytové priestory bez zariadenia (t.j. bez barového pultu, nábytku, stolov,
stoličiek, a gaučov) v objekte Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu
11 v Prievidzi, č. súp. II. 325, za účelom prevádzkovania kaviarne s terasou a
poskytovania služieb s tým spojených o celkovej podlahovej ploche 125,75 m2, z toho
podlahová plocha prevádzkovej časti kaviarne je 63,15 m2, prípravňa 15,20 m2, terasa
o výmere plochy 25 m2 a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne 22,4 m2,
objekt nachádzajúci sa na pozemku, parcela registra C KN č. 9, formou obchodnej
verejnej súťaže s podmienkami:
a) využitie: zabezpečenie zariadenia na prevádzkovanie kaviarne a následné
prevádzkovanie s terasou a služieb s tým spojených,
b) cena nájmu: najvyššia ponuka € / m2 / rok bez energií,
c) doba nájmu: určitá – 6 rokov od 1.5.2019,
d) súťaž návrhov: predložiť projekt priestorov kaviarne, ktorý bude znázorňovať
modernú a atraktívnu divadelnú nefajčiarsku kaviareň a zmodernizovanie terasy,
e) záväzok nájomcu do jedného mesiaca sprevádzkovať pre verejnosť priestory
kaviarne v zmysle predloženého projektu kaviarne,
f) zabezpečenie starostlivosti o priestor, v ktorom je umiestnená kaviareň – priestory
na prízemí budovy domu kultúry so samostatným vchodom, a tiež s vchodom z
budovy; priestory pozostávajú z prevádzkovej časti kaviarne, prípravne, terasy a
sociálneho zázemia; priestory nie sú vybavené zabudovanými zariadeniami,
nábytkom.
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Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
doručené návrhy.
číslo: 115/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti Facehome s.r.o., so sídlom Golfová ul. 37, Prievidza,
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku v k. ú. Prievidza (na Riečnej ulici), parc. registra C KN č. 561/2, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 2271 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – plynových
prípojok k stavbe „DUPLEX – 4. ETAPA IBV PRIEVIDZA“ a právo trvalého prístupu
za účelom opráv IS, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 17 m +
ochranné pásmo
b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 17/2019, ktorú
vyhotovila spoločnosť GEOmark s.r.o. dňa 19.03.2019, 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);
II.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku
vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parc. registra C KN č. 561/2, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 2271 m2 v časti diel 1 – 2 v rozsahu výmery 38 m2, uloženie
inžinierskych sietí – plynových prípojok k stavbe „DUPLEX – 4. ETAPA IBV
PRIEVIDZA“ a právo trvalého prístupu za účelom opráv IS, v prospech investora
stavby „DUPLEX – 4. ETAPA IBV PRIEVIDZA“ a v prospech vlastníkov pozemkov
parc. č. 528/722, 528/727, 528/732, 528/735, 528/740, 528/745 a 528/750 a stavieb
stojacich na nich, 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:
- umiestnenie meračov na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na pozemkoch
vo vlastníctve mesta),
- plynové prípojky realizovať pretlakom popod komunikácie (chodník a miestnu
komunikáciu), t. j. bez narušenia telesa miestnej komunikácie a chodníka,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o
zriadení vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre
stavebné konanie.
číslo: 116/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri
Rajčianke 2927/8, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK, s.r.o., so sídlom
Štefanov nad Oravou 131, IČO: 46278605, o zriadenie vecného bremena
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza
- parcela registra C KN č. 838/2, trvalý trávny porast s výmerou 151 m 2
(predpokladaný záber 6 m2)
- parcela registra C KN č. 3029/120, trvalý trávny porast s výmerou 87 m 2
(predpokladaný záber 4 m2)
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II.

- parcela registra C KN č. 5413/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 249 m 2
(predpokladaný záber 24 m2)
právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným
pásmam, právo prístupu za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom
na pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období na stavbu „11170 – Prievidza –
Ul. Včelárska– Rozšírenie NNK“, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je
34 m2.
Technický návrh trasovania bol schválený uznesením MsZ č. 65/19 zo dňa
25.02.2019,
b) informáciu o doloženom Znaleckom posudku č. 009/2019 vyhotovenom
spoločnosťou Znalecká organizácia PBT, s.r.o. dňa 09.01.2019,
schvaľuje
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov
v k. ú. Prievidza
- parcela registra C KN č. 838/2, trvalý trávny porast s výmerou 151 m2
- parcela registra C KN č. 3029/120, trvalý trávny porast s výmerou 87 m 2
- parcela registra C KN č. 5413/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 249 m2
uloženie inžinierskych sietí k stavbe „11170 – Prievidza – Ul. Včelárska – Rozšírenie
NNK“ a trvalý prístup za účelom ich prevádzky, údržby, rekonštrukcie, vstup v
ktoromkoľvek čase a ročnom období, v prospech spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8 podľa zamerania
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu, a to podľa ceny stanovenej
znaleckým posudkom (za obmedzenie užívania), ktorý dá na vlastné náklady
vypracovať investor a za podmienok:
- v prípade, že investor bude trasovať inžinierske siete v chodníku, upraví chodník
v celej šírke,
- 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,
- 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),
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád.

číslo: 117/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti MARIVAB s.r.o., so sídlom Ul. J. G. Tajovského 558/20,
Prievidza, IČO: 51 888 408, zastúpená konateľmi: Marek Blaško a Ivana Šovčíková,
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra CKN č.
2122/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3102 m2, v rozsahu výmery približne
45 m2 na účel vybudovania terasy, vonkajšieho sedenia pre prevádzku „Naša
Donuteria“, nachádzajúcej sa na Námestí slobody, s celoročným užívaním pre
umiestnenie 8 ks stolov – z toho 6 ks oproti prevádzke a 2 ks pri vstupe do
prevádzky,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza,
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3102 m2, v predpokladanej výmere 45 m2,
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zapísaný na LV č. 1, pre spoločnosť MARIVAB s.r.o., so sídlom Ul. J. G. Tajovského
558/20, Prievidza, IČO: 51 888 408, na účel vybudovania terasy, vonkajšieho
sedenia pre prevádzku „Naša Donuteria“, nachádzajúcej sa na Námestí slobody, so
záberom pozemku počas celého roka pre umiestnenie 8 ks stolov – z toho 6 ks oproti
prevádzke a 2 ks pri vstupe do prevádzky,
b) 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,
c) 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, riešenia terasy v zmysle dokumentu „Regulatívy letných terás
na Námestí slobody a ostatných plochách v centrálnej mestskej zóne v Prievidzi.
číslo: 118/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Tibora Králika, bytom Poľná ul. 446/1, Prievidza, o zmenu účelu nájmu na
pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcely reg. CKN č. 5627, záhrady
s výmerou 131 m2 a CKN č. 5628, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 147 m2,
prenajatých na základe nájomnej zmluvy č. 32/16 zo dňa 21.11.2016, kde žiadateľ
doposiaľ pestoval trávu a okrasné dreviny. V záhradnej chatke, postavenej na parcele
CKN č. 5627 v roku 2017 má záujem v budúcnosti predávať ryby a žiada, aby to bolo
zohľadnené v nájomnej zmluve,
II.
neschvaľuje
zmenu účelu nájmu na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcely reg.
CKN č. 5627, záhrady s výmerou 131 m2 a CKN č. 5628, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 147 m2, prenajatých na základe Nájomnej zmluvy č. 32/16 zo dňa
21.11.2016, pre Tibora Králika, kde doposiaľ pestoval trávu a okrasné dreviny a
v budúcnosti má záujem predávať ryby.
číslo: 119/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Ďabošiana s.r.o., so sídlom Hrabová ul. 19, Prievidza, IČO:
50 187 155, zastúpená konateľom: Ing. Roman Pračko, o nájom nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, časti pozemku parcela registra CKN
č. 5345/1, zastavaná plocha
2
a nádvorie s výmerou 77618 m , v rozsahu výmery cca 20 m2 na účel vybudovania
terasy, vonkajšieho sedenia pre prevádzku „Dobrá nálada“, nachádzajúcej sa na
Mojmírovej ulici, so záberom pozemku počas celého roka pre umiestnenie cca 5 ks
menších stolov,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza,
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra C KN 5345/1,
zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 77618 m2, v rozsahu výmery cca 20 m2,
pre spoločnosť Ďabošiana, s.r.o., so sídlom Hrabová ul. 19, Prievidza, IČO: 50 187
155, na účel vybudovania terasy, vonkajšieho sedenia pre prevádzku „Dobrá nálada“,
nachádzajúcej sa na Mojmírovej ulici, so záberom pozemku počas celého roka pre
umiestnenie cca 5 ks menších stolov,
b) 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
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starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca bude poskytovať služby, ktoré bude slúžiť aj obyvateľom mesta,
c) 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 a riešenia terasy v zmysle dokumentu „Regulatívy letných terás
na Námestí slobody a ostatných plochách v centrálnej mestskej zóne v Prievidzi“.
číslo: 120/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Ing. Andreja Rojka, so sídlom: Rozkvet 2008/18-6, Považská Bystrica,
IČO: 50 925 873, 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 cca 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,
b) informáciu, že dňa 01.03.2019 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok podľa písmena
a) tohto bodu, 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,
c) informáciu o predložení grafickej vizualizácie projektu,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 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, spôsobom 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 a s podmienkami: 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 14.4., na dobu
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou odsúhlasenia
architektonickej štúdie architektom mesta.
číslo: 121/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Nižo s.r.o., so sídlom Malookružná ul. 1918/4, Prievidza, IČO: 51 669
871, 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),
b) informáciu, že dňa 5.3.2019 bol na úradnej tabuli zverejnený 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
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s.r.o., so sídlom Malookružná ul. 1918/4, 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,
II.schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť
pozemku parcely registra CKN č. 2238/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu
výmery 55 m2, zapísaného na LV č. 1, pre spoločnosť Nižo s.r.o., so sídlom
Malookružná ul. 1918/4, Prievidza, IČO: 51 669 871, 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 žiadaný pozemok je svojím umiestnením
bezprostredne priľahlý k prevádzke žiadateľa – k nehnuteľnosti, kde je žiadateľ
nájomcom, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia - terasy pred prevádzkou
žiadateľa, so záberom pozemku počas celého roka na Pribinovom námestí v Prievidzi,
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.
číslo: 122/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu
a) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 11.12.2018 na
základe uznesenia MsZ č. 484/18 zo dňa 26.11.2018 o najvhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností a obchodného podielu, prebytočného
majetku a nehnuteľností v k.ú. Prievidza, a to:
1.
obchodný podiel mesta Prievidza v spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o., so
sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 31 580 386, vo výške 97,36
%,
2.
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza zapísané na LV č. 1, a to pozemky:
1. parc. reg. CKN č. 2201/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2,
2. parc. reg. CKN č. 2201/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 382 m2,
3. parc. reg. CKN č. 2201/14, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2,
4. parc. reg. CKN č. 2201/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2,
5. parc. reg. CKN č. 2201/20, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2,
6. parc. reg. CKN č. 2214/18, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2,
v podiele 1/1,
3.
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, a to pozemky:
1. novovytvorená parc. reg. CKN č. 2214/38, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 7 m2, odčlenená z parc. reg. CKN č. 2214/20 na základe
Geometrického plánu č. 335/2018 zo dňa 20.11.2018,
2. novovytvorená parc. reg. CKN č. 2214/39, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 34 m2, odčlenená z parc. reg. CKN č. 2214/20 na základe
Geometrického plánu č. 335/2018 zo dňa 20.11.2018, úradne overený
Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor dňa 22.11.2018
v podiele 1/1,
4. nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza zapísané na LV č.7027, a to pozemky:
1. parc. reg. CKN č. 2214/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2 ,
2. parc. reg. CKN č. 2214/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 503 m2 ,
v podiele 1/2,
5. prevádzková budova, garáže, so súp.č. 10475 postavené na parc. reg. CKN č.
2214/9 nachádzajúca sa na Hviezdoslavovej ul. č. 3 v Prievidzi a pozemok
parc. reg. CKN
č. 2214/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 354 m2,
zapísané na LV č. 6888, v podiele 1/3,
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Kúpna cena celkom za celý predmet obchodnej verejnej súťaže je minimálne vo
výške 198.775,18 €,
b) o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností
a obchodného podielu podľa písm. a) tohto bodu,
c) o doručení súhlasov s prevodom obchodného podielu v spoločnosti BIC Prievidza,
s.r.o., od spoločníkov Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10,
971 01 Prievidza a Ing. Františka Vrtáka, Ul. V. B. Nedožerského 13/7, 972 12
Nedožery-Brezany k prevodu obchodného podielu na uchádzača Ing. Františka
Vrtáka, Ul. V. B. Nedožerského 13/7, 972 12 Nedožery-Brezany,
d) o doručení písomného stanoviska od podielového spoluvlastníka nehnuteľností,
prevádzkovej budovy, garáži, so súp.č. 10475 postavených na parc. reg. CKN č.
2214/9 nachádzajúcich sa na Hviezdoslavovej ul. č. 3 v Prievidzi a pozemku parc.
reg. CKN č. 2214/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 354 m2, zapísané na LV
č. 6888, v k.ú. Prievidza, spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o., ktorá si neuplatňuje
predkupné právo,
e) o doručení prehlásenia spoločníka v spoločnosti BIC Prievidza, s.r.o., Ing.
Františka Vrtáka, Ul. V. B. Nedožerského 13/7, 972 12 Nedožery-Brezany, ktorý si
uplatňuje prednostné predkupné právo k obchodnému podielu mesta Prievidza,
f) o doručení vyjadrenia spoločníka v spoločnosti BIC Prievidza, s.r.o.,
Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, ktorý
nemá záujem o odkúpenie obchodného podielu mesta Prievidza vo výške 97,36 %,
g) že dňa 11.3.2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BIC
Prievidza, s.r.o., ktoré na svojom zasadnutí prijalo uznesenie, ktorým valné
zhromaždenie súhlasí s prevodom obchodného podielu mesta Prievidza vo výške
97,36% na nadobúdateľa Ing. Františka Vrtáka, Ul. V. B. Nedožerského 13/7, 972 12
Nedožery-Brezany,
MsR uznesením č. 119/19 zo dňa 18. 3. 2019 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 11.12.2018 na základe uznesenia MsZ č. 484/18
zo dňa 26.11.2018 ako
úspešnú. Vhodný súťažný návrh podal uchádzač:
Ing. František Vrták, trvale bytom Ul. V. B. Nedožerského 13/7, Nedožery-Brezany, za
celkovú kúpnu cenu 198.847,36 €.
MsR požiadala primátorku mesta uzatvoriť Zmluvu o prevode obchodného podielu
a kúpnu zmluvu s Ing. Františkom Vrtákom, trvale bytom Ul. V. B. Nedožerského
13/7, Nedožery-Brezany, ktorého súťažný návrh bol vyhodnotený ako vhodný
s podmienkami:
a) účel využitia: podnikateľská činnosť
b) kúpna cena: celkom za celý predmet OVS vo výške 198.847,36 €
c) úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od podpisu druhej zmluvnej strany
číslo: 123/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti KoKo káva a koktejly s.r.o., so sídlom Ul. M. R. Štefánika
134/34, Prievidza, IČO: 51 964 848, o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela
registra CKN č. 90/1, v rozsahu výmery 12 m2, na účel prevádzkovania vonkajšieho
sedenia – letnej terasy pred prevádzkou žiadateľa, so záberom pozemku od mesiaca
apríl až september, od 9.00 do 20.00 hodiny, na Ul. M. R. Štefánika v Prievidzi,
b) informáciu, že žiadateľ zaslal dňa 8.1.2019 SVB Tri Gaštany, so sídlom Ul.
M.R.Štefánika 36/1, Prievidza, žiadosť o odsúhlasenie terasy,
c) informáciu o nesúhlasnom stanovisku SVB Tri Gaštany k umiestneniu letnej terasy
pred bytovým domom na Ul. M. R. Štefánika a na pozemkoch patriacich
spoločenstvu,
II.
neschvaľuje
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zámer mesta prenajať dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú.
Prievidza, pozemok časť parcely registra CKN č. 90/1, ostatná plocha v rozsahu
výmery 12 m2, zapísaný na LV č. 1, pre spoločnosť KoKo káva a koktejly s.r.o., so
sídlom Ul. M. R. Štefánika 134/34, Prievidza, IČO: 51 964 848, na účel
prevádzkovania vonkajšieho sedenia - terasy pred prevádzkou žiadateľa, na Ul. M. R.
Štefánika v Prievidzi.
číslo: 124/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Petra Žilku TZČ, s miestom podnikania Májová 158/184, 956 21 Jacovce,
IČO: 34 673 377, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely
registra C KN 3976/14, zastavaná plocha a nádvorie 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,
b) informáciu, že dňa 5.3.2019 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú.
Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, pre Petra Žilku TZČ, s miestom podnikania
Májová 158/184, 956 21 Jacovce, IČO: 34 673 377, na účel prevádzkovania luna
parkových atrakcií, a to v termíne od 15.07.2019 do 28.07.2019,
II.
neschvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť
pozemku parcely C KN 3976/14, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 600
m2 zapísaný na LV č. 1, (na parkovisku vedľa budovy Billa) na Nábrežnej ulici v
Prievidzi, pre Petra Žilku TZČ, s miestom podnikania Májová 158/184, 956 21
Jacovce, na účel prevádzkovania luna parkových atrakcií v termíne od 15.07.2019 do
28.07.2019.
číslo: 125/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spol. SSD, a.s., IČO: 36442151, so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Okružnej ulici v Prievidzi - pozemku parcela
reg. C KN č. 155/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 28 m² na účel výstavby
transformačnej stanice,
b) informáciu o doložení pracovnej verzie geometrického plánu,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 155/25, ostatná plocha s výmerou 25
m2, ktorý pozemok bol odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 155/1, ostatné
plochy s výmerou 21404 m², zamerané Geometrickým plánom č. 36746436/2019
vyhotoveným REALITY-SERVICE, s.r.o., Nám. Matice slovenskej 87, Žiar nad
Hronom dňa 16.01.2019, pre spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 442
151, so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, na účel výstavby transformačnej
stanice,
b) spôsob predaja nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že vybudovaná trafostanica bude
slúžiť obyvateľom danej časti mesta, čím mesto bude spolupôsobiť so žiadateľom pri
utváraní vhodných podmienok na ich bývanie, a to v súlade s § 4 ods. 3 písm. j)
zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za cenu vo výške 51,96
€/m2 (cena stanovená priemerom ceny 75 €/m² určenej IS 80 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Prievidza a všeobecnej hodnoty stanovenej Znaleckým posudkom
č. 021/2017 vo výške 28,92 €/m² v zmysle odporučenia MsR uznesením č. 245/17 zo
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dňa 9.5.2017), s podmienkou umiestnenia trafostanice bezprostredne do blízkosti
garáží pri bytovom dome postavenom na pozemku parcela reg. C KN č. 143, bez
záväzku kupujúceho zaplatiť náhradu za spätné užívanie nebytového priestoru
bytového domu súpisné č. 20187, v ktorom je umiestnená trafostanica.
číslo: 126/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh spol. Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, Bratislava na riešenie
vysporiadania vzájomných vzťahov v súvislosti so súdnym konaním aktuálne
vedeným na Okresnom súde Prievidza pod sp.zn. 12C/30/2018 v právnej veci
žalobcu: Mesto Prievidza proti žalovanému Slovanet, a.s. so sídlom Záhradnícka 151,
Bratislava o ochranu vlastníckeho práva,
b) dôvodovú správu,
II.
schvaľuje
postup v riešení vzájomných vzťahov so spol. Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka
151, Bratislava, v zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 12/16 zo dňa 9.2.2016.
číslo: 127/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) dôvodovú správu k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov na účel
vybudovania autobusovej zastávky na Nedožerskej ceste,
b) návrh právnej kancelárie na zrušenie uznesení MsZ č. 26/18, 27/18 a 28/18 zo
dňa 5. 2. 2018,
II.
ruší
uznesenia MsZ č. 26/18, 27/18 a 28/18 zo dňa 5. 2. 2018.
číslo: 128/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Kaufland, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava
o nájom časti pozemkov parcely reg. E KN č. 769/1, C KN č. 5169/15 a 6958/70, vo
vlastníctve mesta Prievidza, nachádzajúce sa v k.ú. Prievidza
za účelom
vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu a MHD na Nedožerskej
ceste oproti predajne Kaufland,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta:
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcela registra E KN č. 769/1,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 131 m2, parcela registra C KN č.
5169/15 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 13 m2, parcela registra C KN
č. 6958/70 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 8 m2, na Nedožerskej
ceste (oproti predajne Kaufland), pre Kaufland, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta
41/A, Bratislava na účel vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu
a MHD,
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca bude na vlastné náklady vybuduje autobusovú zastávku pre prímestskú
dopravu a MHD, ktorá bude slúžiť obyvateľom mesta,
c) za podmienok - nájomného vo výške 1,00 €/m2/rok za obdobie odo dňa
uzavretia nájomnej zmluvy na dobu určitú do času odovzdania autobusovej zastávky
do majetku mesta.
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číslo: 129/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh mesta Prievidza o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v k. ú.
Prievidza, časti pozemkov z parcely reg. C KN č. 5170/14 v rozsahu výmery 49 m2,
zastavané plochy a nádvoria, z parcely reg. C KN č. 5171/9 v rozsahu výmery 52 m2,
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 4242 , vo vlastníctve
Slovenskej republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Bratislava a z parcely
reg. C KN č. 5171/23 v rozsahu výmery 37 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú.
Prievidza zapísaná na LV č. 10771, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava za účelom vybudovania autobusovej
zastávky pre prímestskú dopravu a MHD na Nedožerskej ceste oproti predajne
Kaufland a to formou nájmu, ktorú následne mesto Prievidza prenechá do podnájmu
spoločnosti Kaufland, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava,
II.
schvaľuje
majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov
z parcely reg. C KN č. 5170/14 v rozsahu výmery 49 m2, zastavané plochy
a nádvoria, z parcely reg. C KN č. 5171/9 v rozsahu výmery 52 m2, zastavané plochy
a nádvoria v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 4242, vo vlastníctve Slovenskej
republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Bratislava a z parcely reg. C KN
č. 5171/23 v rozsahu výmery 37 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Prievidza
zapísaná na LV č. 10771, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železnice
Slovenskej republiky, Bratislava za účelom vybudovania autobusovej zastávky pre
prímestskú dopravu a MHD na Nedožerskej ceste oproti predajne Kaufland a to
formou nájmu za podmienok nájomného vo výške 3,45 €/m2/rok na dobu neurčitú
s dvojmesačnou výpovednou lehotou s podmienkou prenechania častí pozemkov do
podnájmu pre spoločnosť Kaufland, v.o.s.,
so sídlom Trnavská cesta 41/A,
Bratislava.
číslo: 130/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Kaufland, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava
o podnájom nehnuteľností, ktoré má mesto Prievidza v nájme, v k. ú. Prievidza, časti
pozemkov z parcely reg. C KN č. 5170/14 v rozsahu výmery 49 m2, zastavané
plochy a nádvoria, z parcely reg. C KN č. 5171/9 v rozsahu výmery 52 m2, zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 4242, vo vlastníctve Slovenskej
republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Bratislava a z parcely reg. C KN
č. 5171/23 v rozsahu výmery 37 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Prievidza
zapísaná na LV č. 10771, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železnice
Slovenskej republiky, Bratislava za účelom vybudovania autobusovej zastávky pre
prímestskú dopravu a MHD na Nedožerskej ceste oproti predajne Kaufland,
II.
schvaľuje
a) zámer mesta Prievidza prenechať do podnájmu dočasne prebytočný majetok
mesta:
- nehnuteľnosti, v k. ú. Prievidza, časti pozemkov z parcely reg. C KN č. 5170/14
v rozsahu výmery 49 m2, zastavané plochy a nádvoria, z parcely reg. C KN č. 5171/9
v rozsahu výmery 52 m2, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Prievidza zapísaná na
LV č. 4242 , vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železnice Slovenskej
republiky, Bratislava a z parcely reg. C KN č. 5171/23 v rozsahu výmery 37 m2,
zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 10771 , vo
vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
pre Kaufland, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava, za účelom
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vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu a MHD na Nedožerskej
ceste oproti predajne Kaufland,
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca bude na vlastné náklady vybuduje autobusovú zastávku pre prímestskú
dopravu a MHD, ktorá bude slúžiť obyvateľom mesta,
c) za podmienok - nájomného vo výške 1,00 €/m2/rok za obdobie odo dňa
uzavretia nájomnej zmluvy na dobu určitú do času bezodplatného odovzdania
autobusovej zastávky do majetku mesta.
číslo: 131/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Kaufland, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava
o udelenie súhlasu s vybudovaním autobusovej zástavky na ceste I/64 pri OC
Kaufland – Necpaly v Prievidzi na nehnuteľnostiach, časti pozemkov parcela registra
E KN č. 769/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 131m2, parcela
registra C KN č. 5169/15 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 13m2,
parcela registra C KN č. 6958/70 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 8m2
vo vlastníctve mesta Prievidza, parcela registra C KN č. 5170/14 v rozsahu výmery
49 m2, zastavané plochy a nádvoria, z parcely reg. C KN č. 5171/9 v rozsahu výmery
52 m2, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava a parcela registra C KN č. 6958/55, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 20 m2 vo vlastníctve spoločnosti Prievidza Property Development, a.s.,
II.
schvaľuje
udelenie súhlasu s vybudovaním autobusovej zástavky na ceste I/64 pri OC Kaufland
– Necpaly v Prievidzi na nehnuteľnostiach, časti pozemkov parcela registra E KN č.
769/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 131m2, parcela registra C KN
č. 5169/15 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 13m2, parcela registra C
KN č. 6958/70 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 8m2 vo vlastníctve
mesta Prievidza, parcela registra C KN č. 5170/14 v rozsahu výmery 49 m2,
zastavané plochy a nádvoria, z parcely reg. C KN č. 5171/9 v rozsahu výmery 52 m2,
zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
a parcela registra C KN č. 6958/55, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery
20 m2 vo vlastníctve spoločnosti Prievidza Property Development, a.s., pre
spoločnosť Kaufland, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava za
podmienok odovzdania vybudovanej autobusovej zástavky na ceste I/64 pri OC
Kaufland – Necpaly v Prievidzi do majetku mesta za jednorázovú odplatu 1€.
číslo: 132/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh mesta o majetkovoprávne usporiadanie pozemku, parcela registra C KN č.
6958/55, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 20 m2, nachádzajúcej sa
v k.ú. Prievidza, vo vlastníctve Prievidza Property Development, a.s., Dončova 27,
Ružomberok za účelom vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu
a MHD na Nedožerskej ceste oproti novootvorenej predajne Kaufland a to formou
vecného bremena,
II.
schvaľuje
uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s povinnosťou spoločnosti
Prievidza Property Development, a.s., Dončova 27, Ružomberok ako povinného
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z vecného bremena strpieť na časti pozemku v ich vlastníctve, pozemkov, parcela
registra C KN č. 6958/55, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 20 m2,
zapísanej na LV č. 6451 nachádzajúcej sa v k.ú. Prievidza, právo strpieť umiestnenie
a vybudovanie autobusovej zastávky pre prímestskú dopravu a MHD na Nedožerskej
ceste oproti predajne Kaufland v prospech mesta Prievidza ako oprávneného
z vecného bremena. Po vybudovaní a odovzdaní autobusovej zástavky na ceste I/64
pri OC Kaufland – Necpaly v Prievidzi do majetku mesta sa spoločnosť Prievidza
Property Development, a.s., Dončova 27, Ružomberok zaväzuje uzatvoriť Zmluvu
o zriadení vecného bremena s mestom Prievidza za jednorazovú odplatu 1€.
číslo: 133/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o uložení autobusovej zastávky podľa projektu od spoločnosti ARGUS,
d.s. a
Geometrickom pláne č. 242/2018 zo dňa 27. 09. 2018, vyhotoveného
Patricius Sova-GEOSKTEAM, autorizačne overeného Ing. Milošom Laukom dňa
27.09.2018 a úradne overeným Okresným úradom Prievidza, dňa 03. 10. 2018 pod č.
1157/2018, pre prímestskú dopravu a MHD na Nedožerskej ceste oproti predajne
Kaufland a uzatvorenie Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci medzi mestom Prievidza
a spoločnosťou Kaufland Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A,
Bratislava, účinnej dňom 23.2.2016, predmetom ktorej bolo vybudovanie autobusovej
zastávky pre prímestskú dopravu a MHD na pozemkoch mesta Prievidza
a pozemkoch Železníc SR a stavebné úpravy cestnej komunikácie,
II.

schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi mestom Prievidza
a spoločnosťou Kaufland Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A,
Bratislava, predmetom ktorej je vybudovanie autobusovej zastávky pre prímestskú
dopravu a MHD za podmienok:
1. Mesto Prievidza sa zaväzuje zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie časti
pozemkov z parcely reg. C KN č. 5170/14 v rozsahu výmery 49 m2, zastavané
plochy a nádvoria, z parcely reg. C KN č. 5171/9 v rozsahu výmery 52 m2,
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 4242 , vo
vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava a z parcely reg. C KN č. 5171/23 v rozsahu výmery 37 m2, zastavané
plochy a nádvoria, v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 10771 , vo vlastníctve
Slovenskej republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Bratislava a
parcela registra C KN č. 6958/55, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery
20 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Prievidza, vo vlastníctve Prievidza Property
Development, a.s., Dončova 27, Ružomberok a to formou nájmu alebo zriadením
vecného bremena v prospech mesta Prievidza,
2. Mesto Prievidza sa zaväzuje prenechať do nájmu časti pozemkov parcela registra
E KN č. 769/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 131m2, parcela
registra C KN č. 5169/15 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 13m2,
parcela registra C KN č. 6958/70 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery
8 m2, v k.ú. Prievidza a prenechať do podnájmu časti pozemkov z parcely reg.
C KN č. 5170/14 v rozsahu výmery 49 m2, zastavané plochy a nádvoria, z
parcely reg. C KN č. 5171/9 v rozsahu výmery 52 m2, zastavané plochy
a nádvoria v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 4242 , vo vlastníctve Slovenskej
republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Bratislava a z parcely reg. C
KN č. 5171/23 v rozsahu výmery 37 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú.
Prievidza zapísaná na LV č. 10771 , vo vlastníctve Slovenskej republiky,
v správe Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v k.ú. Prievidza spoločnosti
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Kaufland v.o.s. za účelom vybudovania autobusovej zastávky pre prímestskú
dopravu a MHD na Nedožerskej ceste oproti predajne Kaufland,
3. Kaufland v.o.s.,
sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť vyhotovenie
projektovej dokumentácie za účelom vybudovania autobusovej zastávky a na
vlastné náklady zhotoviť autobusovú zastávku na časti pozemkov:
-

parcela registra E KN č. 769/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery
131 m2, parcela registra C KN č. 5169/15 zastavané plochy a nádvoria v
rozsahu výmery 13 m2, parcela registra C KN č. 6958/70 zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 8 m2,

-

parcela registra C KN č. 5170/14 v rozsahu výmery 49 m2, zastavané plochy
a nádvoria, z parcely reg. C KN č. 5171/9 v rozsahu výmery 52 m2, zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 4242 , vo vlastníctve
Slovenskej republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Bratislava a z
parcely reg. C KN č. 5171/23 v rozsahu výmery 37 m2, zastavané plochy
a nádvoria, v k. ú. Prievidza zapísaná na LV č. 10771 , vo vlastníctve
Slovenskej republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,

-

parcela registra C KN č. 6958/55, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 20 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Prievidza, vo vlastníctve Prievidza
Property Development, a.s., Dončova 27, Ružomberok,

4. Kaufland v.o.s. sa zaväzuje odovzdať vybudovanú autobusovú zastávku do
majetku mesta Prievidza za cenu 1,00 € a mesto sa zaväzuje túto zastávku
prevziať do svojho majetku za cenu 1,00 € a zabezpečovať jej údržbu, úpravu,
poriadok a čistotu.
číslo: 134/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Ing. Jána Hanzela, trvalý pobyt Nad terasami č. 499/14, Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č.
3585/16, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 11 m2 na Vápenickej ulici
v Prievidzi, na účel využívania spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby
autoškoly,
b) informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa písmena
a) tohto bodu, pre Ing. Jána Hanzela, trvalý pobyt Nad terasami č. 499/14, 971 01
Prievidza, na účel využívania spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby
autoškoly;
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,
pozemku
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, 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
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a svojím
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umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa kupujúceho.
číslo: 135/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Róberta Švajlenku, trvalý pobyt Ul. F. Hečku č. 39/26, 971 01 Prievidza,
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,
b) informáciu, že dňa 05.03.2019 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Malá Lehôtka, podľa
písmena a) tohto bodu, pre Róberta Švajlenku, trvalý pobyt Ul. F. Hečku č. 39/26, 971
01 Prievidza, na účel vytvorenia spevnenej plochy,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Malá Lehôtka, pozemku
parcela registra C KN č. 294/1, diel 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, vedený na liste vlastníctva č. 591 (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,
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 odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je pre mesto
nevyužiteľný a svojím umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve žiadateľa - kupujúceho.
číslo: 136/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť TSMPD, s.r.o., so sídlom Košovská 1, Prievidza, IČO: 315 791 83,
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Trenčianskym
samosprávnym krajom ako povinným z vecného bremena a mestom Prievidza ako
oprávneným z vecného bremena za účelom získania právneho vzťahu k pozemku vo
vlastníctve TSK, parcela CKN č. 902/1, na ktorom je pripravovaná realizácia stavby
„Prípojka pre VO na dvore ulica Svätoplukova 22 v Prievidzi“,
II.
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Trenčianskym
samosprávnym krajom ako povinným z vecného bremena a mestom Prievidza ako
oprávneným z vecného bremena za účelom získania právneho vzťahu k pozemku vo
vlastníctve TSK, parcela CKN č. 902/1, na ktorom je pripravovaná realizácia stavby
„Prípojka pre VO na dvore ulica Svätoplukova 22 v Prievidzi“.
číslo: 137/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Výboru volebného obvodu č. I mesta Prievidza o zabezpečenie umiestnenia
vývesnej skrinky v mestskej časti Necpaly na obvodovej konštrukcii stavby súpisné
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II.

číslo 30924, postaveného na pozemku parcela C KN č. 6652/5, kat. územie
Prievidza, ktorého vlastníkom je spoločnosť OLÝRA, s.r.o., Tatranská ulica 295/15,
Považská Bystrica, IČO: 36701092, kde je prevádzka potravín CBA,
schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou OLÝRA, s.r.o.,
Tatranská ulica 295/15, Považská Bystrica, IČO: 36701092, predmetom ktorej bude
časť obvodovej konštrukcie stavby súpisné číslo 30924, nebytového priestoru č. 1, na
prízemí, postaveného na pozemku parcela č. 6652/5, zastavaná plocha a nádvorie,
s výmerou 791 m2, kat. územie Prievidza zapísané na LV č. 7510, na účel
umiestnenia vývesnej skrinky rozmerov 1380 x 950 mm z dreveného rámu,
s uzamknuteľnými dvierkami, s priehľadnou čelnou výplňou, slúžiacej na
zabezpečovania styku s obyvateľmi volebného obvodu č. 1 formou zverejňovania
informácií najmä pre obyvateľov mestskej časti Necpaly, a to za podmienok: doba
nájmu neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou, nájomné vo výške 1 €/rok.

číslo: 138/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 124/19 zo dňa 25. 03. 2019,
II.
ruší
uznesenie MsZ č. 124/19 zo dňa 25. 03. 2019.
číslo: 139/19
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Petra Žilku TZČ, s miestom podnikania Májová 158/184, 956 21 Jacovce,
IČO: 34 673 377, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely
registra C KN 3976/14, zastavaná plocha a nádvorie 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,
b) informáciu, že dňa 5.3.2019 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú.
Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, pre Petra Žilku TZČ, s miestom podnikania
Májová 158/184, 956 21 Jacovce, IČO: 34 673 377, na účel prevádzkovania luna
parkových atrakcií, a to v termíne od 15.07.2019 do 28.07.2019,
II.
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku mesta nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť
pozemku parcely C KN 3976/14, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 600
m2 zapísaný na LV č. 1, (na parkovisku vedľa budovy Billa) na Nábrežnej ulici v
Prievidzi, pre Petra Žilku TZČ, s miestom podnikania Májová 158/184, 956 21
Jacovce, na účel prevádzkovania luna parkových atrakcií v termíne od 15.07.2019 do
28.07.2019, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, ako dôvod hodný 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.
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 25. 03. 2019
od 108 do 139

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

..............................................
Branislav Gigac
predseda

.............................................
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
členka

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 26. 03. 2019
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.........................................
Mgr. Peter Krško
člen
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Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza
prijaté na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 25. 03. 2019

Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Prievidza
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č.
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
mesta Prievidza,
II.
schvaľuje
Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č.
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
mesta Prievidza.

5/2016
území
5/2016
území

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

..............................................
Branislav Gigac
predseda

..............................................
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
členka

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 26. 03. 2019

20

........................................
Mgr. Peter Krško
člen

