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Zoznam uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 02. 03. 2020 
od 38 do 70 

 
38. Zloženie návrhovej komisie 
39. Program rokovania MsZ 
40. Vyhodnotenie uznesení MsZ 
41. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  a útvaru hlavnej kontrolórky  za rok 

2019 
42. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 2019 predložené spol. SAD 

Prievidza, a.s. 
43. Správa o činnosti MsP Prievidza za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
44. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 

2019 
45. Udelenie Ceny mesta Prievidza vdp. ThLic. Vladimírovi Slovákovi 
46. Zvýšenie základného imania spol. SMMP, s.r.o. 
48. Projekt s názvom: „DFS Malý Vtáčnik – Deti v tanci“ 
49. Projekt s názvom: „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej 

a v Bojniciach“ 
50. Realizácia projektu inteligentnej verejnej dopravy v meste Prievidza – uzatvorenie 

zmluvy so spol. TransData, s.r.o. 
51. Projekt s názvom: „Príroda v nás“ 
52. Žiadosť Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Trenčín,  o zriadenie vecného 

bremena 
53. Žiadosť spol. PTH, a.s., o zriadenie vecného bremena 
54. Žiadosť spol. SroBiznis, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
55. Žiadosť spol. REALTY CAPITAL, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
56. Žiadosť Železníc SR o zriadenie vecného bremena 
57. Žiadosť Milana Krajčíka a manž. o kúpu časti pozemku 
58. Žiadosť Ing. Zoltána Baláža a manž. o zrušenie predkupného práva  
59. Uzatvorenie kúpnej zmluvy so spol. Zberné suroviny Žilina, a.s., na objekt vrátane 

príslušenstva 
60. Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci s Poľovným spolkom Breza 
61. Výzva Emílie Lorey Vovesovej na uzatvorenie nájomnej zmluvy  na pozemky v areáli 

CVČ 
62. Uzatvorenie kúpnej zmluvy s Tiborom Žemberim 
63. Žiadosť Vladimíra Borka T 613 o rozšírenie predmetu nájmu  
64. Žiadosť Jozefa Chudého o spätné odkúpenie pozemkov 
65. Zrušenie uzn. MsZ č. 417/19 a zrušenie vyhlásenia OVS – nehnuteľnosti bývalej II. 

ZŠ na Ul. S. Chalupku 
66. Poslanecký návrh Mgr. Petra Kršku na ukončenie rozpravy k bodu „Zverejnenie 

odmien poslancov“ 
67. Návrh poslaneckého klubu SPOLU – občianska demokracia – zverejňovanie 

informácií o odmenách poslancov 
68. Návrh poslaneckého klubu Demokratickej opozície na zverejňovanie odmien 

poslancov 
69. Súhlas s podaním poslaneckého návrhu v rámci bodu „Interpelácie poslancov“ 
70. Poslanecký návrh Michala Dobiaša na dobrovoľné zverejňovanie odmien poslancov  
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 02. 03. 2020 
od 38 do 70 

 
číslo: 38/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – predsedníčka, 
Ing. Renata Úradníčková - členka, Mgr. Peter Krško – člen,  

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – predsedníčka, Ing. 
Renata Úradníčková - členka, Mgr. Peter Krško – člen. 
 

číslo: 39/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 02. 03. 2020,  
II. schvaľuje  

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 02. 03. 2020. 
 

číslo: 40/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          b e r i e   n a   v e d o m i e 
 a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi, 
 b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi, 

c) Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 09.12.2019 do   
01.03.2020,   

  
II. s l e d u j e  u z n e s e n i a 
 rok 2019: 101/II.; 111/II.; 222/II.; 323/II.; 386/II.; 387/II. 
 rok 2018: 167/II.; 223/II.; 395/II.; 499/II. 
 rok 2017:  224/II; 225/II; 226/II; 227/II; 228/II; 229/II; 230/II; 234/II;  235/II; 238/II.;  
 rok 2016: 336/II.; 547/II.   

rok 2015:  255/II.; 389/III. b)  
rok 2011: 73/IV. až VI. 
rok 2010:  246/II. bod M9  
rok 1997: 224/II. 

 
III.  v y p ú š ť a  z o  s l e d o v a n i a   u z n e s e n i a 

rok 2019:  223/II.; 224/II.; 225/II.; 226/II.; 227/II.; 228/II.; 324/II.; 325/II.; 326/II.; 372/II.;   
                  390/II.; 391/II.; 392/II.; 393/II.; 394/II.  
rok 2018:  168/II.; 384/II.; 446/II.  
rok 2017:  53/III.; 448/II.   
 

číslo: 41/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 
2019, 

II. schvaľuje  
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 
2019. 
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číslo: 42/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 2019 predložené spol. SAD 
Prievidza, a.s.  
 

číslo: 43/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 
2019,  

II. schvaľuje  
Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 
2019. 

 
číslo: 44/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 
2019. 
 

číslo: 45/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza vdp. ThLic. Vladimírovi Slovákovi za výrazný 
podiel na zintenzívnení komunitného života prievidzskej farnosti, podiel na obohatení 
kultúrneho a spoločenského života mesta a mimoriadne zásluhy na záchrane, 
ochrane a obnove sakrálnych kultúrnych pamiatok v meste Prievidza,  

II.  schvaľuje 
v zmysle § 25 Štatútu mesta Prievidza udelenie Ceny mesta Prievidza vdp. 
ThLic.  Vladimírovi Slovákovi. 

 
číslo: 46/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania 
spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 245 000,00 € na sumu 
3 548 625,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník 
mesto Prievidza, 

II. schvaľuje  
zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s.r.o., jediným spoločníkom mestom 
Prievidza o sumu 245 000,00 € na sumu 3 548 625,00 € s tým, že záväzok na nový 
peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 

 
číslo: 47/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

návrh na rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi 
mestom Prievidza a spol. TSMPD, s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 
až č. 16, a to o majetok: budovu na Mariánskej ul. 17, súp. č. 10553, v celkovej 
obstarávacej cene 123 403,10 €,  

II.   schvaľuje  
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rozšírenie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi mestom 
Prievidza a spol. TSMPD, s.r.o., zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 16, 
a to o majetok:  budovu na Mariánskej ul. 17, súp. č. 10553, v celkovej obstarávacej 
cene 123 403,10 €. 

 
číslo: 48/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte: „DFS Malý Vtáčnik – Deti v tanci“ a možnosti 
čerpania finančných prostriedkov,    

II.  schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „DFS Malý Vtáčnik – Deti v tanci “, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 066 € t .j. 5 % z celkových výdavkov na 

projekt. 
 
číslo: 49/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) informáciu o projekte s názvom: „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 
Handlovej a v Bojniciach“, Operačný program: Efektívna verejná správa,  

       prioritná os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS a možnosti 

čerpania finančných prostriedkov,  

b) informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 
písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto 
Prievidza, Námestie slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: 
Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094, 

c) informáciu o návrhu Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 
písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto 
Prievidza, Námestie slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: 
Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, IČO: 00318001, 

II.  schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 

Handlovej a v Bojniciach“, Operačný program: Efektívna verejná správa, prioritná 
os: 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS,   

b) kofinancovanie projektu s názvom: „ Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 
Handlovej a v Bojniciach “ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 
Hlavného partnera: Mesta Prievidza, maximálne vo výške  16 000 €, 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta Hlavného partnera/Prijímateľa: Mesta Prievidza, 

d) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) 
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, 
Námestie slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto 
Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318 094, 

e) uzavretie Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) 
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zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov medzi Hlavným partnerom/ Prijímateľom: Mesto Prievidza, 
Námestie slobody 14 , 971 01 Prievidza, IČO: 00318442 a Partnerom: Mesto 
Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, IČO: 00318001. 

 
číslo: 50/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) spoluprácu mesta Prievidza so spoločnosťou TransData, s.r.o.,  na implementácií 
riešenia pre platbu mobilom vo verejnej autobusovej doprave, na ktorú 
spoločnosť TransData,  s.r.o.,  získala dotáciu na podporu malých a stredných 
podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách, v rámci výzvy 
10018/2019-3410-48577 vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 
republiky,  

b) uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve pri realizácii projektu a následne Zmluvy o 
spolupráci pri realizácii projektu inteligentná verejná doprava v meste Prievidza 
so spoločnosťou TransData s.r.o., Ul. M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO 
35 741 236. 

 
číslo: 51/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Príroda v nás“  a  možnosti  čerpania finančných 
prostriedkov,   

II.  schvaľuje 
a) predloženie projektu s názvom: „Príroda v nás“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 050 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na 

projekt. 
 
číslo: 52/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  Centrum podpory Trenčín, 
Jilemnického 1, 911 42   Trenčín,    o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 
mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Ul. 
M. Mišíka) parcela registra  E KN č. 272/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
2114 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – sieťové prepojenie budov OR PZ 
v Prievidzi a ROC popod pozemnú komunikáciu mesta Prievidza, ktorá sa nachádza 
medzi budovami. Navrhované technické riešenie pre vybudovanie sieťového 
prepojenia budov križuje MK na Ul. M. Mišíka a priľahlé chodníky po oboch stranách. 
Predpokladaný rozsah vecného bremena je 15 m2. 
(V budove polyfunkčného objektu sa buduje Klientské centrum Okresného úradu 
Prievidza a je nevyhnutné zabezpečiť prepojenie tohto novovybudovaného 
pracoviska (dátová a hlasová konektivita) s budovou OR PZ optickým a metalickým 
vedením. Prepoj bude slúžiť výlučne pre potreby Ministerstva vnútra SR.) 
 
b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 52433927-
22/2020, ktorú vyhotovila spoločnosť GEOSKTEAM s.r.o. dňa 21.02.2020 
s  vyznačením priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v 
popisnej časti GP ako diel 1 (na základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom 
geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 
114/18); 

II.  schvaľuje  
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zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku 
vo vlastníctve mesta v k. ú.  Prievidza  parcela registra 272/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 2114 m2 v časti diel 1  v rozsahu výmery 15 m2, právo uloženia 
inžinierskych sietí – sieťové prepojenie budov OR PZ v Prievidzi a ROC popod 
pozemnú komunikáciu mesta Prievidza, ktorá sa nachádza medzi budovami, 
v prospech Slovenskej  republiky zast. Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky,  podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa 
IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako 
násobok  rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy 
vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po každej strane 
a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej 
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré 
sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je 70,00 €/m2, a za podmienok: 
- žiadateľ je povinný realizovať inžinierske siete pretlakom popod komunikáciu (t. j. 
teleso cesty), 
- žiadateľ je povinný obnoviť chodník priľahlý k budove vo vlastníctve žiadateľa,  a to 
v celej šírke a dĺžke novým asfaltovým povrchom (t.j. od križovatky Košovskej cesty 
až po budovu Okresného riaditeľstva PZ), 
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu 
s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, 
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia,  
- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta), 
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od 
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania.  
 
 

číslo: 53/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.          berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ul. G. Švéniho 3 H, 
Prievidza, IČO: 36 325 961,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Gazdovská 
ul., Majerská ul., Dúbravská ul.), parcela registra  C KN č. 6652/1, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 65 782 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – podzemných 
rozvodov tepla na časti pozemku a strpieť vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek 
čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a opráv týchto rozvodov, 
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom,  
b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 60/2019, ktorú 
vyhotovila spoločnosť GEOmark, s.r.o.,  dňa 17.09.2019 s  vyznačením priebehu IS 
spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel  
1- 4 (na základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k 
pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18); 
(pracovná verzia GP k stavbe „Rekonštrukcia tepelných rozvodov z okruhu VS-24“), 

II.  schvaľuje  

zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku 
vo vlastníctve mesta v k. ú.  Prievidza  parcela registra C KN č. 6652/1, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 65 782 m2  v časti diel 1-4  v rozsahu výmery 106 m2, 
právo uloženia inžinierskych sietí – podzemných rozvodov tepla na časti pozemku 
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a strpieť vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania 
a vykonávania údržby a opráv týchto rozvodov k stavbe „Rekonštrukcia tepelných 
rozvodov z okruhu VS-24“, v prospech spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, 
a. s.,  podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 
80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  
rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  
ochranného  pásma po každej strane a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami 
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo 
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2, a za 
podmienok: 
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu 
s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, 
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia,  
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od 
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania,  
- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta). 
- v prípade, že by došlo k porušeniu existujúcich stojísk na nádoby na komunálny 
odpad a nádob na separované zložky komunálnych odpadov, žiadateľ je povinný ich 
dať do pôvodného stavu po realizácii stavby a nádoby umiestniť na pôvodné miesto; 
v prípade, že plánuje posunúť tieto nádoby počas realizácie stavby, je žiadateľ 
povinný informovať o tom referenta pre komunálne odpadové hospodárstvo 
v dostatočnom čase pred realizáciou.    

 
 
číslo: 54/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spol. SroBiznis s.r.o., so sídlom Ul. I. Bukovčana 30, Prievidza (do 
27.02.2020 sídlo Ul. J. Roháča 906/1, Prievidza),  IČO: 51 172 089,  o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra  C KN č. 5050/1, ostatné plochy 
s výmerou 14 121 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky 
k nebytovému priestoru. Predpokladaný rozsah vecného bremena je 8 m + ochranné 
pásmo po oboch stranách; 
b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 52433927-
21/2020, ktorú vyhotovila spoločnosť GEOSKTEAM, s.r.o., dňa 17.02.2020                        
s  vyznačením priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v 
popisnej časti GP ako diel 1 (na základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom 
geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 
114/18); 

II.  schvaľuje  
a) zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na pozemku vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN č. č. 5050/1, ostatné plochy 
s výmerou 14 121 m2  v časti diel 1  v rozsahu výmery 17 m2, právo uloženia 
inžinierskej siete – vodovodnej prípojky k nebytovému priestoru na Ul. I. Bukovčana 
č. 30,  v prospech vlastníka nebytového priestoru vo vchode 30 na prízemí priestor č. 
9 v obytnej budove  číslo súpisné 30886 na parcele registra  CKN č.  5048/1 a číslo 
súpisné 30887 na parcele registra  CKN č.  5048/1 v k. ú. Prievidza, podľa zamerania 
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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:  
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od 
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania  
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu 
s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, 
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia,  
- umiestnenie merača na päte bytového domu (t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta), 
b) udelenie súhlasu s uložením vodomernej šachty na časti pozemku vo vlastníctve 
mesta parcela registra CKN č. 5050/1, ostatná plocha s výmerou 14121 m2, vedenom 
na LV č. 1.  

 
číslo: 55/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spol. REALTY CAPITAL, s.r.o., so sídlom Nábrežná ul. 5, Prievidza, IČO: 
52 332 519, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na 
časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza (Nábrežná ulica), parcela 
registra  C KN č. 4857/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 216 m2, právo 
vytvorenia príjazdovej komunikácie k nehnuteľnosti a právo prechodu pešo 
a prejazdu motorovým vozidlom do areálu navrhovanej stavby „MOLO CENTRE – 
POLYFUNKČNÝ OBJEKT“.  Predpokladaný rozsah vecného bremena je 4 m2. 

b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 52433927-
20/2020, ktorú vyhotovila spoločnosť GEOSKTEAM s.r.o. dňa 17.02.2020 s  
vyznačením rozsahu prechodu a prejazdu vrátane budovanej príjazdovej 
komunikácie a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1 (na základe 
doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj 
zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18); 

II.  schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku 
vo vlastníctve mesta v k. ú.  Prievidza  parcela registra  C KN č. 4857/12, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 216 m2  v časti diel 1  v rozsahu výmery 4 m2, právo 
vybudovania príjazdovej komunikácie a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým 
vozidlom do areálu navrhovanej stavby „MOLO CENTRE – POLYFUNKČNÝ 
OBJEKT“, v prospech vlastníka pozemkov parcela registra C KN č. 3984/38, č. 
3984/39,  č. 3984/40, č. 3984/41, č. 3984/42, č. 3984/52, č. 3948/86 a v prospech 
spoluvlastníka pozemkov parcela registra C KN č. 4856/16 a č.  4856/44 v k. ú. 
Prievidza spoločnosti REALTY  CAPITAL, s. r. o., so sídlom Nábrežná ul. 5, 
Prievidza, IČO: 52 332 519, podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú 
za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá 
sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku zaťaženého vecným bremenom v m2 a  ceny   
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku,  určenej východiskovými minimálnymi 
cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, 
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minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 
100,00 €/m2, a za podmienky: 
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu 
s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, 
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia.  

 
číslo: 56/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Železníc SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501, 
o zriadenie vecného bremena - uloženie IS – podzemnej elektrickej VN prípojky na 
časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, Ulica za depom, parcela reg. 
CKN č. 3796/2, ostatná plocha s výmerou 1320 m2 a parcela reg. CKN č. 4875/1, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 26102  m2, evidované na LV č. 1 a právo 
trvalého prístupu za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie, v rámci stavby 
„Vybudovanie stojanov pre napätie 400V pre DMJ r.861 vo vybraných žst.“  - 
v železničnej stanici Prievidza,  
b) informáciu, že na základe uznesenia MsZ č. 408/19 zo dňa 09.12.2019 mesto 
Prievidza udelilo súhlas na realizáciu predmetnej stavby s podmienkou uloženia 
inžinierskej siete pretlakom popod cestu bez porušenia telesa miestnej komunikácie,  
c) informáciu o doložení pracovnej verzie GP č. 121/2019,  

II. schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov 
vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, na parcele reg. CKN č. 3796/2, ostatná plocha 
s výmerou 1320 m2 a parcele reg. CKN č. 4875/1, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 26102  m2, uloženie IS – podzemnej elektrickej VN prípojky pre stavbu 
„Vybudovanie stojanov pre napätie 400V pre DMJ r.861 vo vybraných žst.“  - 
v železničnej stanici Prievidza a trvalý prístup za účelom údržby, opravy 
a rekonštrukcie, v prospech investora stavby - Železníc SR, Klemensova 8, 
Bratislava, 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 pre podnikateľské účely 75,00 €/ m2 a za podmienok:  

- uloženie prípojky realizovať pretlakom popod cestu bez porušenia telesa miestnej 
komunikácie, 

- v prípade, že bude nevyhnutná rozkopávka komunikácie a bude vopred odsúhlasená 
vlastníkom pozemku, investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od 
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania,  

- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku žiadateľa (t. j. nie na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta), 

- v predmetnom území je potrebné dodržiavať všetky obmedzenia vyplývajúce z 
existujúcich ochranných pásiem, 

- 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.  
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číslo: 57/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.          berie na vedomie 

žiadosť Milana Krajčíka a manželky, spoločne trvalý pobyt Ul. energetikov č. 206/6,                
971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely 
registra C KN č. 3062/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 170 m2, na 
zriadenie vstupu na pozemok v ich vlastníctve. Pozemok sa nachádza vedľa Ul. J. 
Gramantíka,  

II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza časť  pozemku z parcely registra C KN č. 3062/1, zastavané plochy a 
nádvorie v rozsahu výmery 170 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým 
plánom, pre Milana Krajčíka a manželku, spoločne trvalý pobyt Ul. energetikov č. 
206/6, 971 01 Prievidza,  na zriadenie vstupu na pozemok v ich vlastníctve.  

 
číslo: 58/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.          berie na vedomie 

žiadosť Ing. Zoltána Baláža a manželky Ing. Evy Balážovej, spoločne trvalý pobyt 
Mojmírova ul. 196/2, 971 01  Prievidza,  o zrušenie predkupného práva na odkúpenej 
nehnuteľnosti v  k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 7066/21, orná 
pôda s výmerou 663 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 9347, nadobudnutého od 
mesta Kúpnou zmluvou č. 08/07 a zmluvou o predkupnom práve,   uzavretou dňa 15. 
02. 2007, na účel výstavby rodinného domu, z dôvodu čerpania úveru na výstavbu 
rodinného domu.  Žiadatelia doložili právoplatné stavebné povolenie,  

II.        schvaľuje  
zrušenie predkupného  práva vyplývajúceho z Článku V. „Predkupné právo“ v zmysle 
Kúpnej zmluvy č. 08/07 a zmluvy o predkupnom práve, uzavretej dňa 15. 02. 2007, 
zapísanej v katastri nehnuteľnosti pod V 977/07 dňa 29. 03. 2007, medzi mestom 
Prievidza, ako predávajúcim a Ing. Zoltánom Balážom a manželkou Ing. Evou 
Balážovou, spoločne trvalý pobyt Mojmírova ul. 196/2, 971 01  Prievidza, ako 
kupujúcimi, na nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 
7066/21, orná pôda s výmerou 663 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 9347, pre 
vlastníkov pozemku Ing. Zoltána Baláža a manželku Ing. Evu Balážovú, spoločne 
trvalý pobyt Mojmírova  ul. 196/2, 971 01  Prievidza.  

 
číslo: 59/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.         berie na vedomie 

informáciu o areáli Zberných surovín Žilina, a. s., na ktorý je uzavretá platná Nájomná 
zmluva č.  36/2012 na pozemku parcela registra C KN č. 5403, s celkovou 
výmerou  1 677 m2,  zastavané plochy a nádvorie. Predmetom nájomnej zmluvy je 
časť pozemku s výmerou 1 400 m2. Nájomca Zberné suroviny Žilina, a. s. platí 
nájomné v zmysle NZ.  Areál je už niekoľko rokov prázdny, neudržiavaný a chátra.  
Nájomca predložil mestu Znalecký posudok č. 63/2017, vyhotovený znalcom 
z odboru Stavebníctvo Ing. arch. Branislavom Baluchom, kde všeobecná hodnota 
stavby, budovy súpisné č. 505 vo vlastníctve spoločnosti na pozemku mesta je 
53 044,13 €, oplotenie má hodnotu 3 880,86 € a ostatné vonkajšie úpravy hodnotu 
8 695,03 €, teda všeobecná hodnota podľa tohto znaleckého posudku na 
nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti predstavuje sumu 65 620,02 € a ponúkol 
mestu predmetné nehnuteľnosti na odkúpenie  (objekt skladajúci sa z kancelárií 
a skladu). 
Mestská rada  v Prievidzi dňa 21. 10. 2019 uznesením č. 369/19 uložila právnej 
kancelárii zabezpečiť vyhotovenie nového znaleckého posudku.  
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Znalecký posudok č. 13/2019 bol vypracovaný znaleckou organizáciou AUDING, s. r. 
o., Bojnická cesta č. 35, 971 01  Prievidza, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie 
odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Adolfom Daubnerom. 
Objekt na rozdiel od znaleckého posudku predloženého spoločnosťou Zberné 
suroviny Žilina, a. s., rozdelil na 2 časti, a to na kancelárske priestory a sklad. 
Všeobecná hodnota objektu je  61 382,40 €  a pozemku 48,32 €/m2. 
Mestská rada v Prievidzi dňa 20. 01. 2020 uznesením č. 38/20 uložila právnej 
kancelárii rokovať so spol. Zberné suroviny Žilina, a. s., o ponuke mesta na odkúpenie 
nehnuteľností v ich vlastníctve, umiestnené na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela 
registra C KN č. 5403, vo vlastníctve mesta, a to za cenu vo výške 65 % (39 898,56 €) 
z hodnoty vychádzajúcej zo Znaleckého posudku č. 13/2019, vypracovaného 
znaleckou organizáciou AUDING, s. r. o., Bojnická cesta č. 35, 971 01 Prievidza, 
znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Adolfom 
Daubnerom,  

II. schvaľuje  
uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou Zberné suroviny Žilina, a. s., Kragujevská 
3,   010 01 Žilina,   SR,  IČO  50634518, na  nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza, objekt  
súpisné  číslo 505, na liste vlastníctva č. 12006   vedený  ako druh stavby 20 Zberne 
druhotných surovín,  vrátane  oplotenia,  prípojky  vody,  vodomernej  šachty  na  
pozemku  parcela  registra C KN č. 5400/39 (pozemok je vo vlastníctve mesta – LV 1)   
prípojky kanalizácie, prípojky  nn a  spevnených  plôch,   na   pozemku   parcela   
registra   C  KN  č.   5403,  zastavané  plochy a   nádvorie  s výmerou  1677 m2,   
vedený  na   liste vlastníctva č. 1 ( pozemok je vo vlastníctve mesta Prievidza),  za  
cenu  39 898,56 €  (65 % z hodnoty  vychádzajúcej  zo   Znaleckého    posudku         
č.  13/2019,    vypracovaného    znaleckou   organizáciou AUDING, s. r. o., Bojnická 
cesta č. 35, 971 01 Prievidza, znalcom z odboru  stavebníctvo, odvetvie odhad 
hodnoty nehnuteľností, Ing. Adolfom Daubnerom). 

 
číslo: 60/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.          berie na vedomie 

a) informáciu, že Okresný úrad v Prievidzi, pozemkový a lesný odbor svojím 
Rozhodnutím č. OU-PD-PLO-2020/004992-0003303 zo dňa 20.01.2020,  povolil 
lov diviaka lesného na nepoľovných plochách – v intraviláne mesta Prievidza, 
lokalita medzi sídliskom Kopanice a miestnou časťou Necpaly v k.ú. Prievidza 
z dôvodu obmedzenia ich stavov a zároveň poveril vykonaním lovu v tejto lokalite 
Poľovnícky spolok Breza so sídlom 958 01 Partizánske, Malá Okružná 943/2, 
užívateľom najbližšieho poľovného revíru Háje, v tesnom susedstve ktorého sa 
nepoľovné plochy nachádzajú, a to na dobu troch rokov počnúc dňom 
právoplatnosti rozhodnutia. 

b) že, predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán vykonať spoločné aktivity: 
- pri zabezpečovaní odchytu diviačej zveri za účelom zníženia výskytu takto 

premnoženej diviačej zveri v lokalite  medzi sídliskom Kopanice 
a miestnou časťou Necpaly v k.ú. Prievidza, rešpektujúc Rozhodnutie 
Okresného úradu v Prievidzi, pozemkového a lesného odboru č. OU-PD-
PLO-2020/004992-0003303 zo dňa 20.01.2020, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.01.2020,  

- smerujúce k  zabezpečeniu monitoringu odchytového zariadenia a jeho 
okolia, za účelom dodržania bezpečnostných opatrení, 

II. schvaľuje  
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci s Poľovníckym spolkom Breza,  so sídlom 
958 01 Partizánske, Malá Okružná 943/2, ktorej predmetom je vykonať 
spoločné aktivity pri zabezpečovaní odchytu diviačej zveri za účelom zníženia 
výskytu takto premnoženej diviačej zveri v lokalite  medzi sídliskom Kopanice 
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a miestnou časťou Necpaly v k.ú. Prievidza, rešpektujúc Rozhodnutie 
Okresného úradu v Prievidzi, pozemkového a lesného odboru č.  OU-PD-
PLO-2020/004992-0003303 zo dňa 20.1.2020 a spoločné aktivity smerujúce k  
zabezpečeniu monitoringu odchytového zariadenia a jeho okolia za účelom 
dodržania bezpečnostných opatrení. 

 
číslo: 61/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.          berie na vedomie 

a) výzvu Emílie Lorey Vovesovej, bytom Podhorská ulica 957/111, 971 01 
Prievidza, ako podielovej spoluvlastníčky pozemkov v k.ú. Prievidza, parc. EKN 
č. 3935/1, orná pôda vo výmere 888 m2, parc. EKN č. 3935/2, lesný pozemok vo 
výmere 130 m2,  zapísaných na LV č. 10495 v podiele 12/252-in (t.j. výmera parc. 
EKN č. 3935/1 prislúchajúca k podielu je 42,28 m2, výmera parc. EKN č. 3935/2 
prislúchajúca k podielu je 6,19 m2),  o uzatvorenie nájomnej zmluvy s mestom 
Prievidza, za cenu 10,00 €/m2/rok. Uvedené pozemky sa nachádzajú v areáli 
Centra voľného času, Ul. K. Nováckeho v Prievidzi. 

b) dôvodovú správu,  
II.  neschvaľuje  

uzatvoriť nájomnú zmluvu s Emíliou Lorey Vovesovou, bytom Podhorská ulica 
957/111, 971 01 Prievidza, ako podielovou spoluvlastníčkou pozemkov v k.ú. 
Prievidza, parc. EKN č. 3935/1, orná pôda vo výmere 888 m2, parc. EKN č. 3935/2, 
lesný pozemok vo výmere 130 m2,  zapísaných na LV č. 10495 v podiele 12/252-in 
(t.j. výmera parc. EKN č. 3935/1 prislúchajúca k podielu je 42,28 m2, výmera parc. 
EKN č. 3935/2 prislúchajúca k podielu je 6,19 m2),  s mestom Prievidza, za cenu 
10,00 €/m2/rok. Uvedené pozemky sa nachádzajú v areáli Centra voľného času, Ul. 
K. Nováckeho v Prievidzi. 

 
číslo: 62/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) ponuku Tibora Žemberiho, trvale bytom Martin,  na odpredaj montovaného 
objektu typu Okál o  rozmeroch 52 m2, toho času umiestneného na časti pozemku 
parc. CKN č. 5019/1 v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 1, vo vlastníctve mesta 
Prievidza, na Ul. J. Fándlyho za účelom jeho následného odstránenia kupujúcim a 
to pre potreby pokračovania v budovaní parkovacích miest na Ul. J. Fándlyho 
v Prievidzi.  V montovanom objekte sa nachádza starý nábytok (ďalej len 
„príslušenstvo“),   

b) dôvodovú správu,  
II. schvaľuje  

uzatvorenie kúpnej zmluvy s  Tiborom Žemberim, trvale bytom Martin, ktorej 
predmetom je kúpa montovaného objektu typu Okál s príslušenstvom o  rozmeroch 
52 m2, toho času umiestneného na časti pozemku parc. CKN č. 5019/1 v k.ú. 
Prievidza,  zapísaného na LV č. 1, vo vlastníctve mesta Prievidza, nachádzajúceho 
sa na Ul. J. Fándlyho, za účelom jeho následného odstránenia kupujúcim  a to pre 
potreby pokračovania v budovaní parkovacích miest na Ul. J. Fándlyho v Prievidzi, za 
cenu  1,00 €.  

 

číslo: 63/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť Vladimíra Borka T 613, so sídlom Veľkonecpalská ul. 148, Prievidza, IČO: 
34 956 212, o rozšírenie predmetu nájmu časti mestského pozemku, parc. reg. CKN 
č. 6652/1 z pôvodných 20 m2 (NZ č. 20/19), využívaných ako terasa pre mliečny bar 
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pred prevádzkou predajne, na požadovaných 50 m2 za účelom rozšírenia tejto terasy. 
Terasa je postavená na drevenom podklade, kde sú umiestnené stoly, ktoré sú 
zastrešené slnečníkmi,  

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. 6652/1, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 65782 m2, zapísaný na LV  č. 1, v rozsahu 
výmery 30 m2 s celoročným užívaním pre Vladimíra Borka T 613, so sídlom 
Veľkonecpalská ul. 148, Prievidza, IČO: 34 956 212, za účelom rozšírenia terasy na 
požadovaných 50 m2  pre  mliečny bar pred prevádzkou predajne, nachádzajúcej sa 
na parcele reg. CKN č. 6652/105,  
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 budú slúžiť aj obyvateľom mesta, 
c) za podmienok uzavretia Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 20/19 zo dňa 
06.09.2019 a nájomným 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.  

 
číslo: 64/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jozefa Chudého, bytom Poľná ul. 912/32, Prievidza, o spätné odkúpenie 
pozemkov v k. ú. Prievidza, mestská časť Necpaly, parcely reg. CKN č. 6317/1, 
6314/4 a 6316/6, ktoré v roku 2018 na základe Zmlúv o prevode previedol mestu 
Prievidza (pozemky boli v roku 1990 kúpnymi zmluvami č. 4 a č. 9 predané 
Stavoinveste IIO Banská Bystrica), ktoré na základe pôvodného oplotenia naďalej 
užívajú ako záhradu. Súčasne požiadal aj o majetkovoprávne usporiadanie - kúpu 
pozemkov, ktoré dlhodobo využívajú ako vstup na svoje pozemky – parcely reg. 
CKN  č. 6319 a č. 6320,  

b) informáciu, že uznesením MsZ č. 531/17 bola schválená nová línia pozemkov 
v býv. k. ú. Necpaly nad Nitrou, ktorou sa určila nová hranica územno-technických 
obvodov pre prípad budúcej výstavby v uvedenej lokalite s tým, že pozemky, 
nachádzajúce sa nad určenou hranicou budú ponúknuté na spätný odpredaj 
pôvodným vlastníkom,  

c) informáciu, že MsR uzn. č. 15/18 zo dňa 22.01.2018 odporučila MsZ schváliť 
kúpnu cenu vo výške 20,00 €/m2  pri predaji pozemkov v bývalom k. ú. Necpaly 
nad Nitrou,  

II. schvaľuje  
a) zámer mesta previesť za odplatu prebytočný majetok mesta Prievidza, 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, mestská časť Necpaly, parcely reg. CKN č.:  
6316/6 – záhrada s výmerou 98 m2, 6317/1 – zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 226 m2, 6314/4 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2, 6319 
- zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50 m2, 6320 - zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 28 m2, pre Jozefa Chudého, bytom Poľná ul. 912/32, 
Prievidza, prevodom ktorých sa zosúladí dlhodobý skutkový stav so stavom 
právnym, za cenu 20,00 €/m2,  

b) spôsob 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, ktorý je odôvodnený tým, že uvedené pozemky sú 
bezprostredne priľahlé k pozemkom žiadateľa, ktorý ich dlhodobo užíva a sú pre 
mesto nevyužiteľné. 
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číslo: 65/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.          berie na vedomie 

a) návrh mesta na usporiadanie pozemkov z vnútornej časti dvora nachádzajúcich sa 
v okolí  objektu bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, 
orientačné číslo 12 B, vedenej na LV č. 12116 ako budova školy,  
b) návrh mesta na zrušenie uznesenia MsZ č. 417/19 zo dňa 9.12.2019, ktorým bol 
schválený zámer mesta zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, 
súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva č. 12116  ako 
budova školy, druh stavby  11,  na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 579 m2 a pozemku parcela registra C KN č. 
829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 579 m2,   všetky nehnuteľnosti sú 
vedené na liste vlastníctva č. 12116, formou obchodnej verejnej súťaže,  

II.  schvaľuje  
zrušenie uznesenia MsZ č. 417/19 zo dňa 9.12.2019, ktorým bol schválený zámer 
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
a to objekt bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, 
orientačné číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva č. 12116  ako budova školy, druh 
stavby  11,  na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 579 m2 a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 579 m2,   všetky nehnuteľnosti sú vedené na liste 
vlastníctva č. 12116, formou obchodnej verejnej súťaže a zrušenie vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže zverejnenej dňa 23.1.2020. 

 
číslo: 66/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.          berie na vedomie 

poslanecký návrh Mgr. Petra Kršku na ukončenie rozpravy k prerokovávanému bodu 
rokovania MsZ  s názvom „Zverejnenie odmien poslancov“, 

II. schvaľuje  
ukončenie rozpravy k bodu rokovania MsZ  s názvom „Zverejnenie odmien 
poslancov“. 

 
číslo: 67/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.          berie na vedomie 

návrh poslaneckého klubu SPOLU – občianska demokracia na zverejňovanie 
informácií o odmenách poslancov na webovom sídle mesta,  

II. schvaľuje  
zverejňovanie informácií o odmenách poslancov na webovom sídle mesta v rozsahu 
a spôsobom, ktorý upravuje Ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v aktuálnom znení, teda oznámenie podané 
poslancami MsZ podľa tohto zákona zverejní počas výkonu verejnej funkcie komisia 
mestského zastupiteľstva na webovom sídle mesta Prievidza a osobné údaje 
verejného funkcionára sa zverejnia len v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná 
funkcia, ktorú poslanec vykonáva.  
 

číslo: 68/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.         berie na vedomie 

návrh poslaneckého klubu Demokratickej opozície na zverejňovanie odmien 
poslancov na webovom sídle mesta Prievidza,  

II.  neschvaľuje 
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zverejňovanie odmien poslancov na webovom sídle mesta Prievidza za každý 
mesiac. Mesto bude zverejňovať čisté príjmy v štruktúre: mesiac, meno poslanca, 
odmena za účasť na MsZ, MsR, odmena za účasť na komisii MsZ alebo rade 
zriadenej MsZ, odmena za účasť na VVO, odmena za výkon funkcie predsedu, 
odmena za členstvo v dozornej alebo správnej rade spoločností, do ktorých mesto 
Prievidza deleguje svojich zástupcov. 

  
číslo: 69/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.         berie na vedomie 

návrh, aby MsZ rozhodlo o predložení návrhu poslanca Michala Dobiaša k bodu 
rokovania „Zverejnenie odmien poslancov“ v rámci prerokovávaného bodu 
„Interpelácie poslancov“,  

II. schvaľuje 
súhlas s podaním poslaneckého návrhu Michala Dobiaša k bodu „Zverejnenie odmien 
poslancov“ v rámci bodu „Interpelácie poslancov“. 
 

číslo: 70/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.         berie na vedomie 

poslanecký návrh Michala Dobiaša na dobrovoľné zverejňovanie odmien poslancov 
MsZ na webovom sídle mesta Prievidza,  

II. schvaľuje  
dobrovoľné zverejňovanie odmien poslancov MsZ na webovom sídle mesta Prievidza 
za každý mesiac u tých poslancov MsZ, ktorí na tento účel dajú svoj písomný súhlas.  
Mesto bude zverejňovať čistý príjem za každý mesiac v štruktúre: mesiac, meno 
poslanca a čistý príjem vyplatený poslancovi MsZ v danom mesiaci za účasť na MsZ, 
MsR, odmena za účasť na komisii MsZ alebo rade zriadenej MsZ, odmena za účasť 
na VVO, odmena za výkon funkcie predsedu, odmena za členstvo v dozornej alebo 
správnej rade spoločností, do ktorých mesto Prievidza deleguje svojich zástupcov. 
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 02. 03. 2020 
od 38 do 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

N á v r h o v á   k o m i s i a 
 
 
 
 

   .........................................             .......................................               .................................... 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová  Ing. Renata Úradníčková  Mgr. Peter Krško 

predsedníčka                  členka                                         člen 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  03. 03. 2020 


