UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA
Zoznam uznesení
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 27. 01. 2020
od 1 do 37
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37.

Zloženie návrhovej komisie
Program rokovania MsZ
Poslanecký návrh Branislava Gigaca na presun bodu „Interpelácie poslancov“
Poslanecký návrh Branislava Gigaca na zmenu programu rokovania MsZ
Poslanecký návrh Ing. Miroslava Žiaka na zmenu programu rokovania MsZ
Návrh IS – 108 Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta výbormi volebných
obvodov
Dodatok č. 1 k Štatútu Harmónia, n.o., neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne
prospešné služby
Vyradenie osobného motorového vozidla a zámer na jeho odpredaj formou OVS
Dotácia mestu Prešov na riešenie mimoriadnej situácie
Projekt s názvom „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb“
Projekt s názvom „Buďme hrdí na svoje mesto“
Žiadosť Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara o zriadenie vecného bremena
Žiadosť Bc. Jozefa Briatku o zmenu trasovania inžinierskych sietí
Žiadosť spol. ISPA, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť spol. ISPA, s.r.o., o nájom časti pozemku
Žiadosť Dominika Matiašku o nájom časti pozemkov
Žiadosť Romana Borovičku o zámenu pozemkov
Žiadosť Márie Gatialovej o majetkové usporiadanie pozemkov
Žiadosť spol. AMPA, s.r.o., o nájom časti pozemku
Stanovenie výšky nájomného pre spol. 2 brothers, s.r.o.
Informácia o vyhodnotení ďalšej OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste
Návrh na vyhlásenie novej OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste
Žiadosť spol. ReFrix, s.r.o., o nájom nehnuteľnosti
Poslanecký návrh Branislava Gigaca na stiahnutie žiadosti Soni Žambokrétyovej A –
Sport z rokovania MsZ
Žiadosť Soni Žambokrétyovej A – Sport o zníženie rozsahu výmery pozemku a o nájom
časti pozemku
Žiadosť spol. BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, s.r.o., o kúpu časti pozemku
Žiadosť spol. SUPER TAXI – WHITE TAXI, s.r.o., o prechod nájmu
Návrh na vyhlásenie OVS – pozemok nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanice
Informácia o vyhodnotení ďalšej OVS – nehnuteľnosti – objekt bývalej II. ZŠ na Ul. S.
Chalupku a pozemky
Informácia o vyhodnotení OVS – pozemok nachádzajúci sa v priemyselnom parku
Návrh na vyhlásenie OVS – pozemok nachádzajúci sa v priemyselnom parku
Žiadosť spol. A T.O.S. LR, s.r.o., o kúpu pozemku
Žiadosť spol. TSMPD, s.r.o., o majetkovoprávne usporiadanie
Opakovaná žiadosť Ing. Martina Maslena a Ing. Marcely Maslenovej o kúpu časti
pozemku
Žiadosť Ing. Mariána Okresu a manž. o kúpu časti pozemku
Žiadosť Jozefa Privitzera a manž. o kúpu časti pozemku
Informatívna správa o ďalšom postupe v právnej veci o náhrade škody (zrušenie uzn.
MsZ č. 37/20)
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 27. 01. 2020
od 1 do 37
číslo: 1/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na zloženie návrhovej komisie: Katarína Čičmancová – predsedníčka, Mgr.
Viera Dušičková – členka, MVDr. Vladimír Petráš – člen,
II.
schvaľuje
zloženie návrhovej komisie: Katarína Čičmancová – predsedníčka, Mgr. Viera
Dušičková – členka, MVDr. Vladimír Petráš – člen.
číslo: 2/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27. 01. 2020,
II.
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27. 01. 2020.
číslo: 3/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
poslanecký návrh Branislava Gigaca na zaradenie bodu programu „Interpelácie
poslancov“ ako bod č. 2 programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň
27. 01. 2020,
II.
neschvaľuje
poslanecký návrh Branislava Gigaca na zaradenie bodu programu „Interpelácie
poslancov“ ako bod č. 2 programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň
27. 01. 2020.
číslo: 4/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
poslanecký návrh Branislava Gigaca na zmenu programu rokovania Mestského
zastupiteľstva na deň 27. 01. 2020 – doplniť ako posledný bod rokovania „Zmena
v zložení komisie na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora
mesta a hlavného kontrolóra mesta“,
II.
neschvaľuje
poslanecký návrh Branislava Gigaca na zmenu programu rokovania Mestského
zastupiteľstva na deň 27. 01. 2020 – doplniť ako posledný bod rokovania „Zmena
v zložení komisie na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora
mesta a hlavného kontrolóra mesta“.
číslo: 5/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Miroslava Žiaka na zmenu programu rokovania Mestského
zastupiteľstva na deň 27. 01. 2020 – doplniť ako tretí bod programu rokovania
„Odvolanie Ing. Milana Simušiaka z pozície člena komisie finančnej, majetkovej,
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít“,
II.
neschvaľuje
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poslanecký návrh Ing. Miroslava Žiaka na zmenu programu rokovania Mestského
zastupiteľstva na deň 27. 01. 2020 – doplniť ako tretí bod programu rokovania
„Odvolanie Ing. Milana Simušiaka z pozície člena komisie finančnej, majetkovej,
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít“.
číslo: 6/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Internej smernice IS – 108 Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta
Prievidza výbormi volebných obvodov,
II.
schvaľuje
Internú smernicu IS – 108 Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza
výbormi volebných obvodov s pripomienkou: v bode 3.4 sa text „do výšky 25 %“
vypúšťa a nahrádza textom „do výšky 50%“.
číslo: 7/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej
všeobecne prospešné služby,
II.
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej
všeobecne prospešné služby.
číslo: 8/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) návrh na vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI
BMT Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014, v celkovej
obstarávacej cene 29 800,00 eur, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej,
oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ Prievidza zo dňa 11.11.2019 s následným
odpredajom za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 6 733,00 eur stanovenú
Znaleckým posudkom č. 49/2019, vypracovaným znalcom Ing. Vladimírom Šramkom,
navýšenú o náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 80,00 eur, t. j.
minimálne za cenu 6 813,00 eur.
V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať ponuku so zníženou cenou podľa
znaleckého posudku o 30 % + náklady na vypracovanie znaleckého posudku,
b) návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta Prievidza, osobného
motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ
PD722ET,
II.
schvaľuje
a) vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT
Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014, v celkovej obstarávacej
cene 29 800,00 eur z evidencie majetku mesta Prievidza, a to v zmysle Zápisu zo
zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ zo dňa
11.11.2019;
b) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný hnuteľný majetok mesta, osobné
motorové vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ
PD722ET, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
1. kúpna cena osobného motorového vozidla: minimálne za cenu 6 813,00 eur,
2. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
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V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať vyhlásenie súťaže so zníženou
cenou podľa znaleckého posudku o 30% + náklady na vypracovanie znaleckého
posudku.
číslo: 9/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza za účelom riešenia
mimoriadnej situácie v meste Prešov,
II.
schvaľuje
presun finančných prostriedkov vo výške 4 000,00 € z Programu 11 Kultúra,
Podprogram 4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít, položka 4 –
Novoročný ohňostroj, na novú položku v Programe 13 Sociálne služby, Podprogram 2
Príspevky neštátnym subjektom, položka 7 – Dotácia mestu Prešov na riešenie
mimoriadnej situácie.
číslo: 10/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb“
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb “,
b) kofinancovanie projektu vo výške 5 504 € t.j. 10,1 % z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 11/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte: „Buďme hrdí na svoje mesto“ a možnosti čerpania
finančných prostriedkov,
II.
schvaľuje
a) predloženie projektu s názvom: „Buďme hrdí na svoje mesto“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 25 061 € t.j. 33,39 % z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 12/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara, spoločne bytom Prievidza, Pod
hrádkom 178/24, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť
po časti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka (pri cintoríne na Remeselníckej ulici) parcela
registra E KN č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 m2, právo vjazdu na pozemok
vo vlastníctve žiadateľov. Rozsah vecného bremena je 40 m2;
II.
schvaľuje
udeliť súhlas mesta Prievidza pre Ing. Vladimíru Kielarovú a Dalibora Kielara,
spoločne bytom Prievidza, Pod hrádkom 178/24, so zriadením vjazdu po časti
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka (pri cintoríne na
Remeselníckej ulici) parcela registra E KN č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620
m2 v rozsahu výmery 40 m2, podľa doloženej situácie, na pozemky vo vlastníctve
žiadateľov parcela registra E KN č. 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 713/1,
713/2, na dobu neurčitú bezodplatne, a to s podmienkou vjazdu so štrkovou
povrchovou úpravou.
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číslo: 13/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Bc. Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul. 717/32, o zmenu
trasovania inžinierskych sietí – elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky
k rodinnému domu na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Hradec,
parcela registra C KN č.623/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2,
parcela registra C KN č.623/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 241 m2 a
parcela registra E KN č.1069/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 713 m2, a to
na základe doloženého porealizačného geometrického plánu,
b) informáciu o doloženom porealizačnom Geometrickom pláne č. 64/2019, ktorý
vyhotovil geodet Patricius Sova - GEOSKTEAM dňa 28.03.2019, s vyznačením
priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti
GP ako diel 1-3 v rozsahu 22 m2
(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
č. 408/17 dňa 02.10.2017, uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena dňa 04.12.2017),
II.
schvaľuje
a) zmenu trasovania pre Bc. Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná
ul. 717/32, podľa doloženého Geometrického plánu č. 64/2019, ktorý vyhotovil
geodet Patricius Sova - GEOSKTEAM dňa 28.03.2019,
b) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 408/17 zo dňa 02.10.2017 takto:
text ...„strpieť na pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec, parcela registra C KN
č. 623/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2 odčlenenej geometrickým
plánom č. 170/2017 z pozemkov parcela registra E KN č. 1069/1 a parcela registra C
KN č. 623/8“
sa nahrádza textom „strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec,
parcela registra C KN č.623/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2,
parcela registra C KN č.623/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 241 m2 a
parcela registra E KN č.1069/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 713 m2
v časti diel 1-3 v rozsahu výmery 22 m2“
text ...„k plánovanej výstavbe rodinného domu“ sa nahrádza textom „k rodinného
domu“
c) uplatniť sankciu za nedodržanie trasovania – uloženia inžinierskych sietí, a to vo
výške 7200,00 €, čo predstavuje 150 € za každý deň omeškania za obdobie od
11.12.2019 (deň nasledujúci po dni doručenia GP) do 27.01.2020 (vrátane, deň
zasadnutia MsZ).
číslo: 14/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava,
IČO: 31 328 717, zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 3256/84,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3033 m2, v rozsahu výmery 2 x 6 m2,
evidovanom na LV 1, kde má spoločnosť umiestnené 2 ks reklamných stavieb –
obojstranných billboardov s rozmermi 5,1 x 2,4 m (na severnom okraji parkoviska
pred poisťovňou Allianz). Dôvodom je pokračovanie ich prevádzky za účelom
poskytovania reklamného priestoru ich klientom po dobu nasledujúcich 5 rokov – od
1.1.2020 do 31.12.2024,
b) informáciu, že dňom 31.12.2019 bola ukončená nájomná zmluva č. 21/19 zo dňa
27.09.2019, uzatvorená medzi mestom a spoločnosťou ISPA s.r.o. Bratislava za
účelom prevádzky jedného z reklamných zariadení na uvedenom pozemku a tým
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II.

istým dňom skončila platnosť povolenia užívať verejné priestranstvo (Rozhodnutie na
užívanie verejného priestranstva zo dňa 18.03.2015) pre druhú reklamnú stavbu,
neschvaľuje
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza:
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 3256/84,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3033 m2 , v rozsahu výmery 6 m2, zapísaný
na LV č. 1, pre spol. ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava,
IČO: 31 328 717, za účelom pokračovania prevádzky 2 reklamných stavieb –
obojstranných billboardov s rozmermi 5,1 x 2,4 m umiestnených na severnom okraji
parkoviska pred poisťovňou Allianz.

číslo: 15/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava,
IČO: 31 328 717, zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 3256/8,
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3744 m2 v rozsahu výmery 6 m2, evidovanom
na LV 1, kde má spoločnosť umiestnený reklamný obojstranný billboard s rozmermi
5,1 x 2,4 m (v priestore medzi býv. požiarnou zbrojnicou a OC Elektrik). Dôvodom je
pokračovanie jeho prevádzky za účelom poskytovania reklamného priestoru ich
klientom po dobu nasledujúcich 5 rokov – od 1.1.2020 do 31.12.2024,
b) informáciu, že dňom 31.12.2019 skončila platnosť povolenia užívať verejné
priestranstvo (Rozhodnutie na užívanie verejného priestranstva zo dňa 18.03.2015),
II.
neschvaľuje
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza:
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza (v blízkosti bývalej požiarnej zbrojnice), časť pozemku
parcely registra CKN č. 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3744 m2 ,
v rozsahu výmery 6 m2, zapísaný na LV č. 1, pre spol. ISPA spol. s r. o., so sídlom
Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, za účelom pokračovania
prevádzky reklamného obojstranného billboardu s rozmermi 5,1 x 2,4 m.
číslo: 16/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Dominika Matiašku, bytom Malá Čausa 266, 971 01 Prievidza, IČO:
52245420 o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti 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, za účelom zriadenia Escape room – úniková hra pre max. 6 člennú
skupinu, objednávanú na konkrétny čas. Dĺžka 1 hry je cca 1 hodinu. Otváracia doba
- na objednávku od 10.00 h do 21.00 h. Hra nenarúša nočný kľud,
b) informáciu, že v uplynulých dvoch rokoch boli vyhlásené štyri OVS, ktoré boli
neúspešné. MsR uznesením č. 239/19 neodporučila MsZ schváliť zámer mesta
prenechať do nájmu predmetný nebytový priestor, mesto sa rozhodlo využiť ho pre
svoje potreby,
II.
neschvaľuje
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, v celkovej výmere 90 m2 , ktorý
pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre
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personál a 2x WC s umyvárňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou
25 m2, pre Dominika Matiašku, bytom Malá Čausa 266, 971 01 Prievidza, IČO:
52245420, za účelom zriadenia Escape room – úniková hra pre max. 6 člennú
skupinu, objednávanú na konkrétny čas.
číslo: 17/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Romana Borovičku, Malonecpalská ul. 1317/32A, Prievidza, o zámenu
pozemkov v k. ú. Prievidza v jeho vlastníctve, nachádzajúce sa pod
Hornonitrianskou cestou, parcely reg. EKN č. 592/1 vo výmere 134 m2, 591/1
s výmerou 106 m2 a 590/1 s výmerou 39 m2 (v LV sú k p. č. 591/1 a 590/1
zapísané plomby – KZ, pozemky žiadateľ kúpil, no zatiaľ nie sú prevedené) za
časť pozemku vo vlastníctve mesta, parcela reg. CKN č. 3977/6, pričom 80 m 2
žiada pred budovou svojej prevádzky „Hokejka“ a 80 m2 pri svojom pozemku oproti
zimnému štadiónu, pričom chce pozemok oplotiť a rozšíriť detské ihrisko,
b) informáciu o doložení kúpnych zmlúv, potvrdzujúcich kúpu pozemkov, parcely reg.
EKN č. 591/1 a 590/1 pánom Romanom Borovičkom,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza zameniť prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 3977/6, zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 9669 m2, evidovaná na LV č. 1 (pri zimnom štadióne) v rozsahu podľa
zamerania geometrickým plánom v zmysle predloženej snímky (požadovaných 160
m2) , za pozemky vo vlastníctve žiadateľa, parcely registra EKN č. 592/1, orná pôda
s výmerou 134 m2, evidovaný na LV č. 5893, 591/1 orná pôda s výmerou 106 m2,
evidovaný na LV č. 6678 a 590/1 orná pôda s výmerou 39 m2, evidovaný na LV č.
6180 (v LV 6678 a 6180 sú zapísané plomby – KZ, pozemky žiadateľ kúpil, no zatiaľ
nie sú prevedené), v predpokladanej spoločnej výmere 279 m2.
číslo: 18/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Márie Gatialovej, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, Prievidza, o majetkové
usporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta: parcely reg. EKN č. 4269 – ostatná
plocha o výmere 91 m2 (novovytvorená parcela CKN č. 1770/5 po zameraní upravená
na skutočný stav s výmerou 97 m2) v celosti a časť pozemku parcely reg. a EKN č.
4267/3 – ostatná plocha o výmere 339 m2 v rozsahu výmery 71 m2 (novovytvorená
parcela CKN č. 1770/10), ktoré sú súčasťou jej záhrady, a to formou kúpy. O uvedené
pozemky sa dlhé roky stará, udržiava ich a kosí na vlastné náklady,
b) informáciu, že dňa 10.01.2020 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pre Máriu
Gatialovú, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, Prievidza, za cenu vo výške 11,62 €/m,
II.
schvaľuje
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku
parcely reg. CKN č. 1770/12 s výmerou 74 m2 (odčlenený z parcely reg. EKN č. 4269,
ostatná plocha s výmerou 91 m2) a pozemku parcely reg. CKN č. 1770/14 s výmerou
50 m2 (odčlenený z parcely reg. EKN č. 4267/3, ostatná plocha s výmerou 339 m2,
evidovaných na LV č. 10652), ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 3/2020,
vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP PRIEVIDZA, s.r.o., dňa 08.01.2020, pre Máriu
Gatialovú, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, Prievidza, za cenu vo výške 11,62 €/m 2,
spôsobom prevodu nehnuteľného majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, nakoľko uvedené pozemky sú bezprostredne priľahlé
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k pozemkom žiadateľky, žiadateľka sa o uvedené pozemky dlhé roky stará, udržiava
ich a kosí na vlastné náklady a je pre mesto nevyužiteľný.
číslo: 19/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti AMPA, s.r.o., so sídlom Kľačno 169, 972 15 Kľačno, IČO:
47184094, o nájom časti pozemku z parc. C KN č. 2120/1 v rozsahu výmery 45 m2,
pred kaviarňou na Námestí slobody 2 v Prievidzi, za účelom prevádzkovania letnej
terasy,
b) informáciu, že dňa 30.12.2019 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta
prenechať do nájmu prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,
podľa písmena a) tohto bodu, časť pozemku z parcely registra C KN č. 2120/1
v rozsahu výmery 40 m2, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so
záberom počas celého roka, pre spoločnosť AMPA, s.r.o., so sídlom Kľačno 169,
972 15 Kľačno, IČO: 47184094,
II.
schvaľuje
prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 2120/1 v rozsahu výmery 40 m2,
na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka,
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko
nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť
obyvateľom mesta, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od
15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú
výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným Regulatívom
letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne
v Prievidzi, pre spoločnosť AMPA, s.r.o., so sídlom Kľačno 169, 972 15 Kľačno, IČO:
47184094.
číslo: 20/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh mesta Prievidza na určenie výšky nájomného za rok 2020 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, v rozsahu výmery 3 m2/1ks stojan (t. j.
maximálne 5 ks bicyklov) vo výške 1 €/rok/celý predmet nájmu,
II.
schvaľuje
výšku nájomného 1 €/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 stanoví do 31.12.2020 a na prelome rokov 2020-2021
bude opätovne prehodnotená.
číslo: 21/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) informáciu o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa
21.11.2019 na základe uznesenia MsZ č. 365/19 zo dňa 28.10.2019 o najvhodnejší
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návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného majetku mesta:
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2668
nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste vedenú ako bytový dom - soc. bývanie
a pozemok parcela reg. C KN č. 7809/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
1382 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn,
spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky,
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na kúpu
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu,
MsR uznesením č. 25/20 zo dňa 20. 1. 2020 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21.11.2019 na základe uznesenia MsZ č. č. 365/19
zo dňa 28.10.2019 ako neúspešnú.
číslo: 22/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh mesta na vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza –
nehnuteľností stavby súpisné č. 2668 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste, orient.
č. 6 a 6A na LV č. 1 vedenej ako bytový dom a pozemku parcela reg. C KN č.
7809/23, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1382 m²,
II.
schvaľuje
zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľnosti
stavbu súpisné č. 2663 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 vedenú ako
bytový dom - soc. bývanie a pozemok parcela reg. C KN č. 7809/23, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 1382 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie,
kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia stožiarov a kábelovej prípojky, formou novej obchodnej verejnej súťaže
s podmienkami:
1. účel využitia - v súlade s územným plánom mesta Prievidza,
2. kúpna cena - minimálne vo výške 372.800,00 € (40% pôvodnej ceny 932.000,00
€),
3. termín úhrady kúpnej ceny - do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
4. víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje vstúpiť do práv a povinností
prenajímateľa vo vzťahu k nájomcov bytov.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
doručené návrhy.
číslo: 23/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti ReFrix, s.r.o., so sídlom Pod traťou 9, Kežmarok o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/28,
ostatná plocha, v rozsahu výmery 37 m2, nachádzajúceho sa vedľa prevádzky
autoumyvárne vo vlastníctve žiadateľa na Ul. olympionikov v Prievidzi, na účel
udržiavania okolitého areálu čisto, zveľadenia pozemku a vysadenia ďalšej zelene,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta:
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/28,
ostatná plocha v rozsahu výmery 37 m2, zapísanej na LV č. 1, nachádzajúcej sa na
Ul. olympionikov v susedstve budovy vo vlastníctve žiadateľa,
pre spoločnosť
ReFrix, s.r.o., so sídlom Pod Traťou 9, Kežmarok, na účel starostlivosti o pozemok a
výsadby zelene.
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číslo: 24/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
poslanecký návrh Branislava Gigaca na stiahnutie žiadosti Soni Žambokrétyovej A –
Sport, Ul. olympionikov 1a, Prievidza,
z rokovania Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi zo dňa 27. 01. 2020,
II.
neschvaľuje
poslanecký návrh Branislava Gigaca na stiahnutie žiadosti Soni Žambokrétyovej A –
Sport, Ul. olympionikov 1a, Prievidza, z rokovania Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi zo dňa 27. 01. 2020.
číslo: 25/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Soni Žambokrétyovej A – Sport, Ul. olympionikov 1a, Prievidza,
o zníženie rozsahu výmery pozemku parcely reg. C KN č. 3978/28, ostatná plocha,
prenajatého na základe Nájomnej zmluvy č. 1/2005 v znení dodatkov č. 1 a 2,
nachádzajúceho sa na Ul. olympionikov 1 v Prievidzi, na 15 m2, za účelom vysadenia
zelene,
b) žiadosť Soni Žambokrétyovej A – Sport, Ul. olympionikov 1a, Prievidza, o nájom
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/29,
ostatná plocha, v rozsahu výmery 37 m2, nachádzajúceho sa vedľa prevádzky vo
vlastníctve žiadateľky na Ul. olympionikov 1 v Prievidzi, na účel vysadenia zelene
a starostlivosti o ňu,
II.
neschvaľuje
a) zmenu predmetu nájmu Nájomnej zmluvy č. 01/2005 zo dňa 13.04.2005 v znení
Doplnku č. 1 a Doplnku č. 2 znížením rozsahu výmery pozemku parcely reg. C KN
č. 3978/28, ostatná plocha, na 15 m2 pre Soňu Žambokrétyovú, s miestom
podnikania Ul. olympionikov 1, Prievidza,
b) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta:
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/29,
ostatná plocha, v rozsahu výmery 37 m2, vedeného na LV č. 1, nachádzajúcej sa na
Ul. olympionikov 1 v susedstve budovy vo vlastníctve žiadateľky,
pre Soňu
Žambokrétyovú, s miestom podnikania Ul. olympionikov 1, Prievidza, na účel
starostlivosti o pozemok a výsadby zelene.
číslo: 26/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r. o., so sídlom Košovská
cesta 20, 971 13 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku
parcela registra C KN č. 1313/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 150
m2, na účel založenia trávnika a nasadenia okrasnej dreviny. Pozemok sa nachádza
sa Košovskej ceste, je zaburinený a porastený náletovými drevinami, ktoré mesto
musí orezávať z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra E KN č. 2323/1, ostatné plochy v rozsahu
výmery 150 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652, podľa skutočného zamerania
geometrickým plánom, pre spoločnosť BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r. o., so
sídlom Košovská cesta 20, 971 13 Prievidza, na účel založenia trávnika a nasadenia
okrasnej dreviny.
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číslo: 27/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r. o., so sídlom Jánošíková ul.
40068/1, 971 01 Prievidza, o prechod nájmu na spoločnosť SUPER TAXI – MJM taxi
s. r. o., so sídlom Na karasiny 247/25, 971 01 Prievidza. Predmetom nájmu je
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané
plochy a nádvorie s výmerou 30 m2. Pozemok sa nachádza v komplexe autobusovej
stanice na Ulici T. Vansovej v Prievidzi. Spoločnosť SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r.
o., má na predmetný pozemok uzatvorený nájomný vzťah na základe Nájomnej
zmluvy č. 3/2015 zo dňa 29. 04. 2015,
II.
neschvaľuje
a) prechod nájmu zo spol. SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r. o., so sídlom
Jánošíková ul. 40068/1, 971 01 Prievidza, na spoločnosť SUPER TAXI – MJM
taxi s. r. o., so sídlom Na karasiny 247/25, 971 01 Prievidza (NZ č. 3/2015 zo dňa
29. 04. 2015),
b) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta,
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané
plochy a nádvorie s výmerou 30 m2, v celosti, vedeného na LV č. 1, pre spoločnosť
SUPER TAXI – MJM taxi s. r. o., so sídlom Na karasiny 247/25, 971 01 Prievidza, na
účel stanoviska taxi služby.
číslo: 28/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza,
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 30 m2, nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanici
na Ulici T. Vansovej v Prievidzi,
II.
schvaľuje
zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta,
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané
plochy a nádvorie s výmerou 30 m2, vedeného na LV č. 1, formou obchodnej verejnej
súťaže s podmienkami:
1. účel využitia: stanovisko taxi služby
2. nájomné: minimálne vo výške 170,00 €/m2/rok
3. úhrada nájomného: mesačne
4. doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou
5. platná licencia na prevádzku taxi služby
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
číslo: 29/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) informáciu o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa
21. 11. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 367/19 zo dňa 28. 10. 2019
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú.
Prievidza, a to:
objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné
číslo 12 C, na liste vlastníctva vedeného ako budova školy, druh stavby 11, na
pozemkoch parcela registra C KN č. 829/13 a č. 829/41, pozemkov pod
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b)

objektom, parcely registra C KN č, 829/13, zastavané plochy a nádvorie
s výmerou 510 m2 a č. 829/41 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 37 m2
a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 982 m2, všetky nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva
č. 1,
s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu,
informáciu o doručení 9 súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod
nehnuteľností podľa písm. a) tohto bodu, súťažné návrhy podali:
1. spoločnosť Papřok s. r. o., so sídlom Panské Nové Dvory 3731, Frýdek –
Místek 738 01, ponuka KC: 163 457,00 €, účel: bytové budovy, zapísaná
2. Marcel Malinčík, trvalý pobyt Alžbetin Dvor 596 Miloslavov, ponuka KC:
176 160,00 €, účel: podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta, k 17.
1. 2020 nezapísaný,
3. spoločnosť Čeka, s. r. o., so sídlom Jesenského 2885/10 C, 971 01 Prievidza,
ponuka KC: 201 111,00 €, účel: podnikateľské účely v zmysle územného plánu
mesta, k 17. 1. 2020 nezapísaná,
4. spoločnosť DREPA, spol. s. r. o., so sídlom 1. Mája 357/34, 971 01 Prievidza,
ponuka KC: 201 111,00 €, účel: prestavba na bytový dom, zapísaná
5. spoločnosť AMC nehnuteľnosti, s. r. o., so sídlom Ul. Š. Králika 449/9,
971 01 Prievidza,
Ponuka KC: 171 001,00 €, účel: na podnikateľské účely v zmysle územného
plánu mesta, k 17. 1. 2020 - nezapísaná
6. spoločnosť Orva color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 12, 971 01 Prievidza,
ponuka KC: 211 110,50 €, účel: v zmysle územného plánu mesta Prievidza, ako
rekonštrukcia budovy na bytové jednotky, zapísaná
7. spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč spol. s r. o., so sídlom Mostová 356/2,
958 04 Partizánske 4,
ponuka KC: 200 100,00 €,
účel:
rekonštrukcia
bytových jednotiek v zmysle územného plánu, zapísaná
8. Pavol Kevély a manželka Ing. Jaroslava, spoločne trvalý pobyt Nevädzová č.
8102/6, 960 01 Zvolen, ponuka KC: 185 631,00 €, účel: podnikateľské
účely v zmysle územného plánu mesta Prievidza – rekonštrukcia objektu na
byty. Zapísaní
9. Bc. Tomáš Danihel, trvalý pobyt Riečna 19, 971 01 Prievidza, ponuka KC:
163 000,00 €, účel: podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta
Prievidza, k 17. 1. 2020 nezapísaný,
MsR uznesením č. 32/20 zo dňa 20. 1. 2020 vyhodnotila ďalšiu obchodnú
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe
uznesenia MsZ č. 367/19 zo dňa 28. 10. 2019 ako úspešnú, najvhodnejší
súťažný návrh na prevod nehnuteľností podľa písm. a) predložila spoločnosť:
Orva color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 12, 971 01 Prievidza,
MsR požiadala primátorku mesta uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou Orva
color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 12, 971 01 Prievidza, ktorej súťažný návrh
na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností v ďalšej obchodnej verejnej súťaži,
vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi č. 367/19 zo dňa 28. 10. 2019 bol vyhodnotený ako
najvhodnejší s podmienkami:
1. účel využitia: v zmysle územného plánu mesta Prievidza ako rekonštrukcia
budovy na bytové jednotky
2. kúpna cena objektu: 147 657,00 €
3. kúpna cena pozemkov vo výške: 41,50 €/m2, za pozemky spolu vo výške:
63 453,50 €
kúpna cena spolu: 211 110,50 €
4. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
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číslo: 30/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21. 11.
2019 na základe uznesenia MsZ č. 344/19 zo dňa 30. 09. 2019 o najvhodnejší návrh
na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej na liste
vlastníctva č. 1, a to:
pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8 602 m 2,
v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi v areáli priemyselného parku,
s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu.
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na
prevod nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu.
MsR uznesením č. 33/20 zo dňa 20. 01. 2020 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 344/19
zo dňa 30. 09. 2019 ako neúspešnú, nebol podaný žiaden súťažný návrh.
číslo: 31/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh mesta na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k.
ú. Prievidza, a to pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy
s výmerou 8602 m2 v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi v areáli
priemyselného parku,
II.
schvaľuje
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť
v k. ú.
Prievidza, a to pozemok parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy
s výmerou 8602 m2 v celosti, vedený 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 pozemku: minimálne za cenu 11,24 €/m2 (80 % z pôvodnej ceny podľa
ZP č. 162/2019),
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
4. povinnosť kupujúceho uzatvoriť zmluvu na služby so spol. SMMP, s. r. o., Prievidza
súčasne s kúpnou zmluvou,
5. kupujúci berie na vedomie, že bol predávajúcim upozornený, na základe vyjadrenia
správcu SMMP, s. r. o., Prievidza, že hoci v katastri nehnuteľnosti je vecné bremeno
zapísané, momentálne jestvujúce inžinierske siete sú kapacitne nevyhovujúce a nie
sú využiteľné na realizáciu prípojok. Kupujúci je povinný si prípojky zabezpečiť na
vlastné náklady.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
číslo: 32/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti A T.O.S. LR, s.r.o., so sídlom Lúčna ul. 8, 971 01 Prievidza,
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 8122/21,
orná pôda s výmerou 5 403 m2, na účel výstavby prevádzkovej haly. Pozemok sa
nachádza neďaleko Riečnej ulice mimo zastavaného územia obce,
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II.

neschvaľuje
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda s výmerou 5 403
m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť A T.O.S. LR, s.r.o., so
sídlom Lúčna ul. 8, 971 01 Prievidza, na účel výstavby prevádzkovej haly.

číslo: 33/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Technických služieb mesta Prievidza, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza,
o majetkovoprávne usporiadanie v rámci výkonu prevádzky verejného osvetlenia
starých stĺpov s podzemným káblom, ktoré boli napojené na objekt bývalej mliekarne
na Ulici J.I.Bajzu. Jeden stĺp sa nachádza na časti pozemku parcela registra CKN č.
5156/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 957m2 zapísaný na LV č. 3345 vo
vlastníctve PM Immobilien, s.r.o., Bánovce nad Bebravou a druhý stĺp sa nachádza
na pozemku, parcela registra CKN č. 5156/7, ostatná plocha vo výmere 75 m2,
zapísaný na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Prievidza. Časť tejto ulice nie je vôbec
osvetlená, a preto žiadajú tieto stĺpy a pozemok majetkovoprávne usporiadať,
II.
schvaľuje
majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku parcela registra CKN č. 5156/2,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 1m2, zapísaný na LV č. 3345 vo
vlastníctve PM Immobilien, s.r.o., Bánovce nad Bebravou a to formou nájmu za 1 €
jednorazovo za celý predmet nájmu a majetkovoprávne usporiadanie dvoch starých
stĺpov s podzemným káblom na Ulici J.I.Bajzu bezodplatným prevodom do majetku
mesta.
číslo: 34/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
opakovanú žiadosť Ing. Martina Maslena, trvalý pobyt Jánošíkova ulica č. 3058/13A,
971 01 Prievidza a manželky Ing. Marcely Maslenovej, trvalý pobyt Námestie SNP
č. 49/26, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti
pozemku parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 211 m2,
prípadne zmenšenú výmeru v rozsahu 132 m2, na účel rozšírenia záhrady. Pozemok
sa nachádza na Rovnej ulici v Prievidzi,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu
výmery 211 m2, prípadne zmenšenú výmeru v rozsahu 132 m2, podľa skutočného
zamerania geometrickým plánom, pre Ing. Martina Maslena, trvalý pobyt Jánošíkova
ulica č. 3058/13A, 971 01 Prievidza a manž. Ing. Marcelu Maslenovú, trvalý pobyt
Námestie SNP č. 49/26, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, na účel rozšírenia záhrady.
číslo: 35/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Mariána Okresu a manželky, spoločne trvalý pobyt Jánošíková ulica č.
542/11, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku
parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 53 m2, na
zriadenie vstupu na priľahlé nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Pozemok sa nachádza na
Rovnej ulici v Prievidzi,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu
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výmery 53 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pre Ing. Mariána
Okresu a manželku, spoločne trvalý pobyt Jánošíková ulica č. 542/11, 971 01
Prievidza, na účel zriadenia vstupu.
číslo: 36/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
opakovanú žiadosť Jozefa Privitzera a manž., spoločne trvalý pobyt Krížna ulica
č. 698/8, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Malá Lehôtka, časti pozemku
parcela registra C KN č. 164, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 168 m2
alebo 94 m2, na účel zriadenia záhrady,
II.
neschvaľuje
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Malá
Lehôtka, časť pozemku parcela registra C KN č. 164, zastavaná plocha a nádvorie
v rozsahu výmery 168 m2 alebo 94 m2, pre Jozefa Privitzera a manž., spoločne trvalý
pobyt Krížna ulica č. 698/8, 971 01 Prievidza, na účel zriadenia záhrady.
číslo: 37/20
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
aktuálnu informatívnu správu o ďalšom postupe v právnej veci o náhrade škody na
zdraví z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia obyvateľky mesta Prievidza
uplatnenej na Okresnom súde Prievidza v súdnom konaní sp. zn. 10C/21/2013,
II.
schvaľuje
zrušenie uznesenia MsZ č. 419/19 zo dňa 09.12.2019 o neschválení podania
odvolania proti Rozsudku Okresného súdu Prievidza sp. zn. 10C/21/2013 zo dňa
14.11.2019 vo veci náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia s príslušenstvom.
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Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
zo dňa 27. 01. 2020
od 1 do 37

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Návrhová komisia

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

.......................................
Mgr. Viera Dušičková
členka

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 27. 01. 2020
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....................................
MVDr. Vladimír Petráš
člen

