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Zoznam uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 28. 09. 2020 

od 238 do 277 
 
 
238. Zloženie návrhovej komisie 
239. Program MsZ 
240. Poslanecký návrh Ing. Richarda Takáča na zmenu programu MsZ 
241. Zloženie sľubu poslanca Ing. Petra Paulíka 
242. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza 

za obdobie jún 2019 – jún 2020 
243. Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 

2019/2020 
244. Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného 

plnenia rozpočtu k 30. 6. 2020 
245. Poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca k návrhu Doplnku č. 9 k Štatútu mesta 

Prievidza 
246. Doplnok č. 9 k Štatútu mesta Prievidza 
247. Poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na zmenu návrhu IS č. 111 – Rokovací 

poriadok MsZ v Prievidzi 
248. IS č. 111 -  Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi  
249. Doplnok č. 2 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 

fyzických osôb 
250.  Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 24/2014 uzatvorenej so spol. TSMPD, s.r.o. 
251. Žiadosť spol. SroBiznis, s.r.o., o prehodnotenie podmienky – zmena uznesenia MsZ 

č. 54/20 
252. Žiadosť Tomáša Malinu o zriadenie vecného bremena 
253. Zmena uzn. MsZ č. 230/19 (zriadenie vecného bremena  -  stavba „Rozšírenie 

verejného vodovodu pre lokalitu IBV  Na  karasiny, Prievidza Sever“) 
254. Žiadosť Galiny Kamenickej o nájom časti pozemku 
255. Žiadosť spol. Klasik 1, s.r.o., o nájom časti pozemku 
256. Žiadosť Ing. Martina Maslena a manž. o nájom časti pozemku 
257. Opakovaná žiadosť spol. DELTA Group, s.r.o., o nájom časti pozemku 
258. Žiadosť ÚPSVaR o zámenu nehnuteľností  
259. Žiadosť spol. Brose Prievidza, s.r.o., o kúpu časti pozemku 
260. Žiadosť  Ľuboša Leitmana a manž. o kúpu časti pozemku 
261. Žiadosť Mgr. Kataríny Vidovej o kúpu časti pozemku 
262. Žiadosť SR, v zast. SSC, Bratislava o kúpu častí pozemkov (I/64 Obchvat mesta 

Prievidza) 
263. Zmena uznesenia MsZ č. 33/20 v znení uzn. č. 190/20 (nájom pozemku vo 

vlastníctve spol. PM Immobilien, s.r.o.) 
264. Ponuka spol. Slovak Estate, s.r.o., na predaj pozemku  
265. Poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na zvolanie zhromaždenia obyvateľov na 

prerokovanie problematiky vykurovania domácností v meste Prievidza po roku 2023 
266. Informácia k zámerom riešení zásobovania teplom pre mesto Prievidza po roku 2023 
267. Informácia ohľadom budovania rýchlostnej komunikácie R2 
268. Majetkoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou okružnej križovatky na Nábrežnej 

ulici 
269. Žiadosť Ondřeja Bieleka a manž. o kúpu nehnuteľnosti 
270. Žiadosť Maroša Košu o kúpu časti pozemku 
271. Vyhlásenie OVS na prevod pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka (vedľa Vrchárskej ulice) 
272. Vyhlásenie OVS na prevod pozemku v k. ú. Hradec (vedľa  Súhradskej ulice) 
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273. Žiadosť Tibora Králika o kúpu pozemku 
274. Informácia o zámere spol. SMMP, s.r.o., vyhlásiť OVS na správu Priemyselného 

parku Prievidza Západ I.  
275. Informácia o vyhodnotení OVS na nájom neb. priestoru v správe KaSS (kaviareň – 

víťaz Róbert Rumanovský Big Bang Bar) 
276. Zmena v komisii starostlivosti o obyvateľov 
277. Zmena v komisii FMRRaPA 
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 28. 09. 2020 
od 238 do 277 

 
číslo: 238/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – predsedníčka,                        
JUDr. Petra Hajšelová – členka, František Krško  – člen,  

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – predsedníčka,                        
JUDr. Petra Hajšelová – členka, František Krško  – člen. 
 

číslo: 239/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 09. 2020,  
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 09. 2020. 
 

číslo: 240/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Ing. Richarda Takáča na zmenu programu zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 09. 2020 – doplnenie bodu „Aktuálna informácia 
ohľadom budovania rýchlostnej komunikácie R2“,  

II. schvaľuje   
zmenu programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 09. 
2020 –  dopĺňa sa bod s názvom: „Aktuálna informácia ohľadom budovania 
rýchlostnej komunikácie  R2“. 

 
číslo: 241/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o uprázdnení poslaneckého mandátu vo volebnom obvode                   
č. II v súlade s § 25 ods.2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov po Ing. Renate Úradníčkovej, trvale 
bytom Prievidza, 

b) informáciu, že náhradníkom s najväčším počtom platných hlasov (837) vo 
volebnom obvode č. II sa stal Ing. Peter Paulík, trvale bytom Prievidza,  

c) nastúpenie Ing. Petra Paulíka, trvale bytom Prievidza, za poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi; 

II. konštatuje,  
že poslanec Ing. Peter Paulík, trvale bytom Prievidza, zložil sľub v súlade s § 26 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 28.09.2020. 

 
číslo: 242/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Informatívnu správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza 
za obdobie jún 2019 – jún 2020. 
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číslo: 243/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 
2019/2020. 

 
číslo: 244/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného 
plnenia rozpočtu k 30. 6. 2020.  

 
číslo: 245/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na schválenie návrhu Doplnku č. 9 k Štatútu 
mesta Prievidza s vypustením pripomienky MsR, ktorá znie:  v bode 1 sa text:  
„Poslanecký klub môžu vytvoriť najmenej 3 poslanci“ nahrádza textom „Poslanecký 
klub môže vytvoriť najmenej 20 % poslancov z celkového počtu poslancov mestského 
zastupiteľstva. O vytvorení poslaneckého klubu s nižším počtom poslancov rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov“. 

II. neschvaľuje  
poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na schválenie návrhu Doplnku č. 9 k Štatútu 
mesta Prievidza s vypustením pripomienky MsR, ktorá znie:  v bode 1 sa text:  
„Poslanecký klub môžu vytvoriť najmenej 3 poslanci“ nahrádza textom „Poslanecký 
klub môže vytvoriť najmenej 20 % poslancov z celkového počtu poslancov mestského 
zastupiteľstva. O vytvorení poslaneckého klubu s nižším počtom poslancov rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov“. 

 
číslo: 246/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 
            Návrh Doplnku č. 9 k Štatútu mesta Prievidza, 
II.         schvaľuje 

Doplnok č. 9 k Štatútu mesta Prievidza s pripomienkou: 
v bode 1 sa text:  
„Poslanecký klub môžu vytvoriť najmenej 3 poslanci“ nahrádza textom „Poslanecký 
klub môže vytvoriť najmenej 20 % poslancov z celkového počtu poslancov mestského 
zastupiteľstva. O vytvorení poslaneckého klubu s nižším počtom poslancov rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov“. 

 
číslo: 247/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na zmenu návrhu IS č. 111 – Rokovací 
poriadok Mestského  zastupiteľstva v Prievidzi,  

II.  neschvaľuje 
poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na zmenu návrhu IS č. 111 - Rokovací 
poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi v znení: 
● v § 6 bod 3 sa znenie textu upravuje na: “Návrh bodov programu a ich poradie 
predkladá primátor na základe vlastných návrhov, odporučení MsR, návrhov 
jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. Tieto návrhy musia byť doručené 
písomne primátorovi mesta najneskôr do 3 dní pred plánovaným zasadnutím MsZ”, 
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● v § 7 bod 22 sa znenie textu upravuje na: “Rozprava sa ukončí po prednesení 
všetkých diskusných príspevkov alebo na základe procedurálneho návrhu. Poslanci 
môžu kedykoľvek predniesť návrh na ukončenie diskusie k prejednávanému bodu 
rokovania. O tomto návrhu sa hlasuje ihneď. MsZ rozhodne o návrhu hlasovaním. 
Meno navrhovateľa ukončenia diskusie sa zaprotokoluje do zápisnice. V prípade 
schválenia návrhu má ktorýkoľvek z poslaneckých klubov prostredníctvom svojho 
predsedu alebo ním povereného poslanca právo predniesť stanovisko k 
prerokovávanému bodu i s predložením návrhu na uznesenie k predmetnému bodu 
rokovania, ak si to situácia vyžiada”, 
● v § 7 bode 17 sa na koniec textu dopĺňa text: “Prestávka na poradu poslaneckých 
klubov s trvaním najviac desať minút sa vyhlasuje bezprostredne po žiadosti 
predsedu ktoréhokoľvek poslaneckého klubu alebo jeho zástupcu. Prestávka sa 
vyhlasuje bez hlasovania, len raz počas prerokovávaného bodu programu”, 
● v § 7 bode 28 sa znenie textu upravuje na: “Bod „Diskusia poslancov a poslanecké 
podnety“ je zaradený do programu rokovania MsZ podľa § 6 tohto rokovacieho 
poriadku. Bod „Diskusia poslancov a poslanecké podnety“ je spravidla zaradený na 
koniec programu rokovania. V rámci tohto bodu sa poslanci hlásia prostredníctvom 
technického hlasovacieho zariadenia s tlačením tlačidla, v prípade nefunkčnosti 
hlasovacieho zariadenia zdvihnutím ruky. Ak sa nikto nehlási, môže predsedajúci 
ukončiť tento bod programu rokovania. Rozsah vystúpení poslanca v tomto bode 
programu nesmie presiahnuť dobu 5 minút a primerane sa vzťahujú ustanovenia 
upravujúce faktickú poznámku”. 

 
číslo: 248/20 
Mestské zastupiteľstvo  
I.          berie na vedomie 

a) návrh Internej smernice č. 111 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi, 
b) pripomienky komisií MsZ a MsR k návrhu Internej smernice č. 111 – Rokovací 
poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi,  

II.         schvaľuje 
Internú smernicu č. 111 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
s pripomienkami: 
 v § 15 bod (4) sa za slovo „písomne“  dopĺňa text „(v elektronickej podobe)“, 
 v § 7 bode (17)  sa na koniec textu dopĺňa text:  „Na základe požiadavky 

predsedu poslaneckého klubu vyhlási predsedajúci prestávku v trvaní 10 minút na 

poradu poslaneckého klubu a to jedenkrát počas zasadnutia MsZ.  O umožnení 

každej ďalšej prestávky na základe požiadavky predsedu poslaneckého klubu 

rozhoduje MsZ.“ 

 
číslo: 249/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 2 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších fyzických osôb,  

II. schvaľuje  
a) výnimku z  Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi z dôvodu, že návrh nebol pred 
MsZ prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ,  
b) Doplnok č. 2 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších fyzických osôb s pripomienkou: v bode 1 sa text: „Na obdobie od 1. 6. 2020 
do 30.9.2020 sa všetky sumy odmien a príspevkov uvedených v Prílohe k Zásadám 
odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb znižujú o 50%“ 
vypúšťa a nahrádza textom: „Na obdobie od 01.06.2020 do 30.09.2020 sa o 50 % 
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znižujú odmeny poslancov MsZ uvedených v Prílohe k Zásadám odmeňovania 
poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb v bode 1. Odmeňovanie 
poslancov MsZ písm. a) až f) a h).“ 
 

číslo: 250/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh mesta Prievidza na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo 
dňa 27.05.2014 v znení Dodatkov č. 1a č. 2, uzatvorenej medzi mestom Prievidza 
ako prenajímateľom a spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., 
ako nájomcom, predmetom ktorého je navýšenie nájomného za rok 2020 za 
parkovacie miesta v centrálnej mestskej parkovacej zóne na základe výsledku 
hospodárenia spoločnosti Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., z centrálnej 
mestskej parkovacej zóny,  

b) informáciu, že dňa 10.09.2020 bol na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
zverejnený zámer mesta navýšiť nájom za rok 2020 v Nájomnej zmluve č. 24/2014 
zo dňa 27.05.2014, uzatvorenej so spol. TSMPD s.r.o. podľa písmena a) tohto 
bodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia výkonu 
verejnoprospešných služieb na úseku miestnych komunikácií,  

II.   schvaľuje 
uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení 
Dodatkov č. 1 a č. 2, uzatvorenej medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom a 
spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., ako nájomcom za účelom 
zabezpečovania výkonu verejnoprospešných služieb  na úseku miestnych 
komunikácií, spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré podľa § 4 ods. 
3 písm. f) citovaného zákona patrí aj správa miestnych komunikácií, za podmienok 
dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 20/2014 zo dňa 27.05.2014 v znení jej 
Dodatkov č. 1 a č. 2. 

 
číslo: 251/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spol. SroBiznis s.r.o., so sídlom Ul. I. Bukovčana 30, Prievidza, IČO: 
51 172 089,  o prehodnotenie podmienky schválenej Mestským 
zastupiteľstvom v Prievidzi č. 54/20 zo dňa 02.03.2020, t. j. vypustenie podmienky 
„umiestnenie merača na päte bytového domu (t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta)“ 
(uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 
03.04.2020) 

II.  schvaľuje  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 54/20 zo dňa 02.03.2020 
takto: vypúšťa sa podmienka „umiestnenie merača na päte bytového domu (t. j. nie 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta)“ 

 a dopĺňa sa podmienka: 
„v prípade, ak mesto ako vlastník pozemku, bude realizovať verejnoprospešnú 
stavbu, žiadateľ - oprávnený z vecného bremena premiestni VŠ, aby nebránila 
v realizácii takejto stavby, a to na vlastné náklady“. 
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číslo: 252/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Tomáša Malinu, trvalý pobyt Prievidza,  Uhlištná 860/35B, v zast.  
Tomášom Cyprichom, trvalý pobyt Prievidza, Nábrežie sv. Cyrila 329/40,  o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Veľká Lehôtka (Podhorská ul.), parcela registra E KN č.  
1364/1, ostatné plochy s výmerou 7 026 m2, právo uloženia inžinierskej siete - 
prípojky vody k plánovanej novostavbe rodinného domu a právo trvalého prístupu za 
účelom údržby, opráv a rekonštrukcie IS, pričom predpokladaný rozsah vecného 
bremena je dĺžka cca 9 m + ochranné pásmo po oboch stranách, 

 
b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 48185655-
190/2020,  ktorú vyhotovil Patricius Sova – GEOSKTEAM  dňa 16.09.2020 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  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku 
vo vlastníctve mesta v k. ú.  Veľká Lehôtka,  parcela registra E KN č.  1364/1, ostatné 
plochy s výmerou 7 026 m2 v časti diel 1  v rozsahu výmery 53 m2, právo uloženia 
inžinierskej siete - prípojky vody k plánovanej novostavbe rodinného domu a právo 
trvalého prístupu za účelom údržby, opráv a rekonštrukcie IS, v prospech vlastníka 
pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra C KN č. 929  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 10,00 €/m2, a za 
podmienok: 
-  uloženie IS realizovať pretlakom popod komunikáciu, 
- 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,  
- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta), 
- v prípade, ak mesto ako vlastník pozemku, bude realizovať verejnoprospešnú 
stavbu, oprávnený z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu a na vlastné náklady 
(ak sa nedohodne inak), upraví IS a záber z vecného bremena. 
 
 
 
 
 



UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA              

 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA 

 

        

 
 

8 

 

číslo: 253/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 230/19 zo dňa 
24.06.2019,  

II.  schvaľuje  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.  230/19 zo dňa 24.06.2019 
takto: v časti II. schvaľuje  
sa text “a trvalý prístup za účelom jeho údržby a opravy”  
nahrádza novým znením: 
„to znamená   

a) strpieť na časti zaťaženého pozemku umiestnenie zariadení verejného vodovodu; 
b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd cez časť zaťaženého 
pozemku automobilmi, technikou a pešo za účelom zabezpečenia výkonu prác 
spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv, odstraňovaním porúch a 
rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemkoch umiestnených; 
c)  bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať nad 
vodovodným potrubím stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné  
podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty (s výnimkou trvalého trávneho 
porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, 
ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu, alebo ktoré by mohli 
ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko 
rozoberateľných materiálov“. 
 

číslo: 254/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Galiny Kamenickej, Nová Lehota 108, 972 51 Handlová, IČO: 46 898 816, 
o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku nachádzajúcom 
sa na Námestí slobody,  parc. CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 3102 m2, v rozsahu výmery 6 m2, za účelom predaja ľudovo-umeleckých 
výrobkov – sviečky, vonný vosk, darčekové predmety z včelieho vosku a iné, hlavne 
vianočný tovar. Vlastní drevený uzamykateľný stánok s rozmermi 3 x 2 m a žiada 
o mesačný nájom v termíne od 23.11. – 23.12.2020, 
b) stanovisko Referátu obchodu a cest. ruchu, 

II.   neschvaľuje   
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, 
nachádzajúcom sa na Námestí slobody,  parc. CKN č. 2122/1, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 3102 m2, v rozsahu výmery 6 m2, pre Galinu Kamenickú, Nová 
Lehota 108, 972 51 Handlová, IČO: 46 898 816, za účelom predaja ľudovo-
umeleckých výrobkov – sviečky, vonný vosk, darčekové predmety z včelieho vosku 
a iné, hlavne vianočný tovar, vo vlastnom drevenom uzamykateľnom stánku 
s rozmermi 3 x 2 m, v termíne od 23.11. – 23.12.2020.  
 

číslo:  255/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Klasik 1, s.r.o., Nábr. A. Kmeťa 11, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 
581, o nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela 
reg. CKN č.  1644, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1327 m2 , evidovaná na LV 
1, v rozsahu výmery 11 m2, na účel zabezpečenia 1 parkovacieho státia pre 
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zákazníkov reštaurácie a pre krátkodobo ubytovaných v penzióne Sabbia, na Ulici 
Sitnianskeho, s umiestnením trvalého dopravného značenia,  

II.   schvaľuje  
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č.  1644, 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1327 m2 , evidovaná na LV 1, v rozsahu 
výmery 11 m2, pre spoločnosť Klasik 1, s.r.o., Nábr. A. Kmeťa 11, 971 01 Prievidza, 
IČO: 36 342 581, na účel zabezpečenia 1 parkovacieho státia pre zákazníkov 
reštaurácie a pre krátkodobo ubytovaných v penzióne Sabbia, na Ulici Sitnianskeho, 
s umiestnením trvalého dopravného značenia, 
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 a tiež 
z dôvodu, že požadovaná časť pozemku susedí s pozemkom a prevádzkou 
v spoluvlastníctve žiadateľa, 
c) za podmienok: nájomného vo výške: 2,50 €/m2/rok, na dobu určitú do doby 
zaradenia lokality do CMPZ, po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do 
pôvodného stavu vrátane odstránenia dopravného značenia. 

 
číslo: 256/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Ing. Martina Maslena a manž., bytom Jánošíkova ul. 3058/13A, Prievidza, 
o nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, 
Jánošíkova ulica, parcela    C KN č. 2857/38 – ostatná plocha s výmerou 645 m2, 
evidovaná na LV 1, v rozsahu výmery 42 m2, z dôvodu zabezpečenia prístupu na 
pozemok a k hospodárskej budove 

b) úradný záznam z vykonanej obhliadky na predmetnom pozemku,  
II.   neschvaľuje  

zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 2857/38 – 
ostatná plocha s výmerou 645 m2, evidovaná na LV 1, vo výmere 42 m2, pre Ing. 
Martina Maslena a manž., bytom Jánošíkova ul. 3058/13A, Prievidza, na účel 
zabezpečenia prístupu na pozemok a k hospodárskej budove. 
 

číslo: 257/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) opakovanú žiadosť spoločnosti DELTA Group s.r.o., Bojnická cesta 24, Prievidza, 
IČO: 45 262 578,  o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku 
na Nábrežnej ulici, parc. reg. CKN č. 3976/14 – zastavaná plocha a nádvorie, s 
výmerou 3043m2, evidovaná na LV č. 1,  v predpokladanej výmere 1600 m2, na účel 
vybudovania nového objektu reštaurácie s relaxačno-oddychovou zónou 
s celoročným využitím, 
b) informáciu, že spoločnosť vykonala prieskum vhodných lokalít pre umiestnenie 
prevádzky avšak jediný vhodný pozemok je p. č. 3976/14. Majú záujem vybudovať 
stavbu, ktorá bude odstrániteľná z pozemku a zaväzujú sa dať pozemok do 
pôvodného stavu po skončení doby nájmu. Celý projekt chcú prepojiť s existujúcim 
skateparkom, kde by mohol vzniknúť zaujímavý priestor pre trávenie času,  

II.   neschvaľuje   
zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 3976/14 – 
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zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3043m2, evidovaná na LV č. 1, pre 
spoločnosť DELTA Group s.r.o., Bojnická cesta 24, Prievidza, IČO: 45 262 578, na 
účel vybudovania nového objektu reštaurácie s relaxačno-oddychovou zónou 
s celoročným využitím.  
 
 

číslo: 258/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava o zámenu 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky, 
v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, parcely reg. CKN č. 2257/2, 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1372 m2, evidovaný na LV č. 6663, za časť 
pozemku vo vlastníctve mesta, parcely reg. CKN č. 2157/2, ostatná plocha vo výmere 
3598 m2, evidovaný na LV č. 1,  s využitím pozemku mesta na parkovisko pre účely 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza – potrebné na plnenie úloh na úseku 
miestnej štátnej správy 
b) informáciu, že na úradnej tabuli bol zverejnený zámer mesta zameniť prebytočný  
nehnuteľný majetok mesta v k. ú. Prievidza podľa písm. a) tohto bodu,  

II. schvaľuje  

zámenu prebytočného majetku mesta, časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku 
parcela registra CKN č. 2157/2, ostatná plocha vo výmere 3598 m2 a časť pozemku 
parcela reg. CKN č. 2051/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2306 m2, 
evidované na LV č. 1 (Šumperská ulica za budovou VŠ), z ktorých boli geometrickým 
plánom č. 185/2019, vyhotoveným geodetom Patrikom Sovom – GEOSKTEAM dňa 
12.08.2019, odčlenené a novovytvorené parcely CKN č. 2157/42 s výmerou 359 m2, 
č. 2157/43 s výmerou 61 m2,  č. 2157/44 s výmerou 91 m2,   č. 2157/45 s výmerou 
162 m2 a  č. 2051/30 s výmerou 10 m2, spolu pozemky vo vlastníctve mesta vo 
výmere 683 m2 s príslušenstvom, ktoré budú využité ako parkovisko pre účely Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza, potrebné na plnenie úloh na úseku 
miestnej štátnej správy, za pozemok parcela registra CKN č. 2257/2, zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 1372 m2, evidovaný na LV č. 6663 vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 
(Hviezdoslavova ulica) pre účely mesta na zabezpečenie parkovania pre verejnosť, s 
finančným vysporiadaním rozdielu hodnoty pozemkov, ktorý je na základe 
vypracovaných znaleckých posudkov vo výške 5.900,00 Eur,  spôsobom zámeny 
pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že 
pozemok, ktorý mesto zámenou získa je bezprostredne priľahlý k ďalším pozemkom 
vo vlastníctve mesta a bude slúžiť na poskytovanie služieb v miestnej doprave, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosť 
o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
číslo: 259/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
          a) žiadosť spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom Max Brose 2909/20,      

971 01  Prievidza  o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku parcela 
registra C KN č. 8114/79, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 282 m2, na 
účel prestavby kruhového objazdu a rozšírenia vlastnej vnútroareálovej komunikácie.  
Pozemok sa nachádza medzi ulicami Max Brose a Západnou ulicou;   
b) informáciu, že dňa 10. 09. 2020 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta 
previesť  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti  v k. ú. Prievidza,  podľa písmena 
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a) tohto bodu, pre spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom Max Brose 
2909/20, 971 01  Prievidza, na účel prestavby kruhového objazdu a rozšírenia 
vlastnej vnútroareálovej komunikácie,    

  II. schvaľuje  
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza:  pozemky,  
parcela registra C KN č. 8114/291, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  94 m2, 
parcela registra C KN č. 8114/292, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  38 m2, 
parcela registra C KN č. 8114/293, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  43 m2, 
parcela registra C KN č. 8114/294, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 18 m2, 
parcela registra C KN č. 8114/295, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  29 m2, 
parcela registra C KN č. 8114/296, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 60 m2, 
všetky pozemky spolu s výmerou 282 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým 
plánom č. 48185655-159/2019, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM 
dňa 01. 08. 2019, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 07. 08. 2019 pod 
č. 816/19  z pozemku parcela registra C KN č. 8114/79,   zastavané plochy a 
nádvorie s výmerou 9 981 m2, vedenom na liste vlastníctva č. 1 ( na pozemkoch sa 
nachádzajú stavby časti kruhového objazdu, časti chodníka zo zámkovej dlažby 
a časti cesty, ktoré nie sú predmetom prevodu ), pre spoločnosť Brose Prievidza, 
spol. s r. o., so sídlom Max Brose 2909/20,   971 01  Prievidza,   za cenu  14,94 €/m2 

(cena podľa ZP č. 146/2019, vyhotoveným Ing. Adolfom Daubnerom, znalcom 
z odboru Stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, na účel prestavby kruhového 
objazdu a rozšírenia vlastnej vnútroareálovej komunikácie, spôsobom prevodu 
horeuvedených nehnuteľností  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 na žiadaných pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza sa 
nachádza stavba vo vlastníctve kupujúceho a sú pre mesto nevyužiteľné a svojím 
umiestnením bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúceho. 

 
číslo: 260/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Ľuboša Leitmana a manželky Jany, spoločne trvalý pobyt 972 15 Kľačno         
č. 404,  o kúpu nehnuteľnosti v   k. ú. Prievidza,  na Sadovej ulici, časti pozemku, z 
parcely  registra    C  KN č.  8119/24, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 
10 m2,  na účel  rozšírenia priľahlého pozemku na výstavbu garáže. Pozemok, 
parcela registra C KN č. 370/84 si žiadatelia odkúpili od Roberta Webera, 
b) informáciu, že dňa  08. 09. 2020 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta 
previesť  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza,  podľa písmena 
a) tohto bodu, pre Ľuboša Leitmana a manželku Janu, spoločne trvalý pobyt 972 15 
Kľačno č. 404, na účel rozšírenia priľahlého pozemku na výstavbu garáže,  

II.       schvaľuje  
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v   k. ú. Prievidza na Sadovej 
ulici, pozemok parcela registra C KN č. 8119/43, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 9 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela  registra    C  KN č.  
8119/24, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  848 m2, Geometrickým plánom č. 
48185655–174/2020, vyhotoveným  Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 18. 08. 
2020, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 21. 08. 2020 pod číslom 
977/2020, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Ľuboša Leitmana a manželku 
Ing. Janu Leitmanovú – Gardianovú, spoločne trvalý pobyt 972 15 Kľačno č. 404,  za 
cenu 29,27 €/m2,  na účel rozšírenia priľahlého pozemku na výstavbu garáže, 
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 
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umiestnením je  bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – 
kupujúcich. 
 

číslo: 261/20  
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Mgr. Kataríny Vidovej, trvalý pobyt Cigeľ 270, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s  
výmerou 4 m2, vedený na LV č. 1 a pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 
záhrada s výmerou 19 m2, odčleneného geometrickým plánom vyhotoveným 
spoločnosťou GEOMETRA – Ing. Danou Gašparovičovou, pod č. 44/20, úradne 
overeného Ing. Beatou Petriskovou pod č. 748/2020 zo dňa 6.7.2020 z pozemku 
parcela registra CKN č. 6652/23, oba vedené na LV č. 1 za účelom scelenia 
pozemku. Pozemok je priľahlí k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky 
nachádzajúci sa zo strany Malonecpalskej ulice, 
b) informáciu, že dňa 04.09.2020 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, Prievidza, 
pozemku parcela registra CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 
m2, vedený na LV č. 1 a pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 záhrada s 
výmerou 19 m2, odčleneného geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou 
GEOMETRA – Ing. Danou Gašparovičovou, pod č. 44/20, úradne overeného Ing. 
Beatou Petriskovou pod č. 748/2020 zo dňa 6.7.2020 z pozemku parcela registra 
CKN č. 6652/23, oba vedené na LV č. 1, pre Mgr. Katarínu Vidovú, trvalý pobyt Cigeľ 
270, za cenu 20,00 €/m2, na účel scelenia pozemku s tým, že kúpna zmluva bude 
uzatvorená až po ukončení nájomnej zmluvy uzatvorenej so spol. TO-MY-STAV, 
s.r.o.,  

II.  neschvaľuje  
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, pozemku parcela 
registra CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 m2, vedený na LV 
č. 1 a pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 záhrada s výmerou 19 m2, 
odčleneného geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA – Ing. 
Danou Gašparovičovou, pod č. 44/20, úradne overeného Ing. Beatou Petriskovou 
pod č. 748/2020 zo dňa 6.7.2020 z pozemku parcela registra CKN č. 6652/23, oba 
vedené na LV č. 1, pre Mgr. Katarínu Vidovú, trvalý pobyt Cigeľ 270, za cenu 20,00 
€/m2, na účel scelenia pozemku s tým, že kúpna zmluva bude uzatvorená až po 
ukončení nájomnej zmluvy uzatvorenej so spol. TO-MY-STAV, s.r.o., 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 je bezprostredne priľahlý k 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky – kupujúcej.  

 
číslo: 262/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 

19 Bratislava, o kúpu:  

 častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1: 
- parcela registra CKN č. 370/95, orná pôda s výmerou 10 m2, 
- parcela registra CKN č. 370/96, orná pôda s výmerou 42 m2, 
- parcela registra CKN č. 370/97, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23 m2, 
- parcela registra CKN č. 370/98, orná pôda s výmerou 6 m2, 
- parcela registra CKN č. 8114/275, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 77 m2, 
- parcela registra CKN č. 8119/41, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23 m2, 
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 častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 10652: 
geometrickým plánom č. 22421/2018 zo dňa 2.5.2018, vyhotoveným spoločnosťou 

ISPO, inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, úradne overeným Ing. 

Zuzanou Fašánekovou pod č. 573/2018 zo dňa 22.5.2018, bol:  

- z pozemku parcela registra EKN č. 3226/101, ostatná plocha s výmerou 2655 

m2, odčlenený diel 12 vo výmere 1 m2, ktorý predstavuje novovytvorený 

pozemok parcela registra CKN č. 210/135, zastavaná plocha a nádvorie  

vo výmere 1 m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 3226/101, ostatná plocha s výmerou 2655 

m2, odčlenený diel 14v vo výmere 72 m2, ktorý predstavuje novovytvorený 

pozemok parcela registra CKN č. 210/136, zastavaná plocha a nádvorie  

vo výmere 74 m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 3226/4, ostatná plocha s výmerou 3199 m2, 

odčlenený diel 15 vo výmere 2 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 210/136, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 74 

m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 3226/4, ostatná plocha s výmerou 3199 m2, 

odčlenený diel 16 vo výmere 15 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 210/137, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 15 

m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 5672, ostatná plocha s výmerou 1563 m2, 

odčlenený diel 18 vo výmere 1 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 210/138, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 1 

m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 5672, ostatná plocha s výmerou 1563 m2, 

odčlenený diel 19 vo výmere 20 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 210/139, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 20 

m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 5672, ostatná plocha s výmerou 1563 m2, 

odčlenený diel 20 vo výmere 3 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 210/140, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 3 

m2, 

 

 častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1: 
Geometrickým plánom č. 22423/2018 zo dňa 27.4.2018, vyhotoveným 

spoločnosťou ISPO, inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, úradne 

overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou pod č. 578/2018 zo dňa 22.5.2018, bol:  

- z pozemku parcela registra EKN č. 1227/1, orná pôda s výmerou 2229 m2, 

odčlenený diel 1 vo výmere 8 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 1330/238 , ostatná plocha  vo výmere 8 m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 1233/101, ostatná plocha s výmerou 998 

m2, odčlenený diel 7 vo výmere 22 m2, ktorý predstavuje novovytvorený 

pozemok parcela registra CKN č. 1330/244, ostatná plocha  vo výmere 22 m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 1235/101, ostatná plocha s výmerou 5405  

m2, odčlenený diel 9 vo výmere 2 m2, ktorý predstavuje novovytvorený 

pozemok parcela registra CKN č. 1330/246, ostatná plocha  vo výmere 2 m2, 
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   častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 10652: 

Geometrickým plánom č. 31728553-02/2012 zo dňa 26.10.2012, vyhotoveným 

spoločnosťou GPS spol. s.r.o., Nám. sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A, Stará 

Ľubovňa, úradne overeným Ing. Pavlom Veterníkom pod č. 477/2013 zo dňa 

30.10.2013 , bol:  

- z pozemku parcela registra EKN č. 1240/101, orná pôda s výmerou 1985  m2, 

odčlenený diel 100 vo výmere 74 m2, ktorý predstavuje novovytvorený 

pozemok parcela registra CKN č. 1330/142, ostatná plocha  vo výmere 74 m2, 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby “ I/64 Obchvat mesta Prievidza     
I. etapa, 2.stavba-MZ v trase budúcej I/64“, za kúpnu cenu určenú  znaleckým 
posudkom č. 143/2020 zo dňa 17.8.2020 a znaleckým posudkom  č. 136/2020 zo dňa 
4.8.2020 ktorý vypracoval: Ing. Marián Mrázik, znalec z odboru stavebníctvo,  Do 
Stošky 14, 010 04 Žilina, v súlade s Vyhláškou MS SR č.213/2017 Z.z.,  vo výške 
31,52 €/m2,  čo predstavuje spolu kúpnu cenu vo výške 12 639,52  €. 

II.  schvaľuje  
          

a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, častí pozemkov 
nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1: 
- parcela registra CKN č. 370/95, orná pôda s výmerou 10 m2, 
- parcela registra CKN č. 370/96, orná pôda s výmerou 42 m2, 
- parcela registra CKN č. 370/97, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23 m2, 
- parcela registra CKN č. 370/98, orná pôda s výmerou 6 m2, 
- parcela registra CKN č. 8114/275, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 77 m2, 
- parcela registra CKN č. 8119/41, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23 m2, 

 
častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 10652: 

geometrickým plánom č. 22421/2018 zo dňa 2.5.2018, vyhotoveným spoločnosťou 

ISPO, inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, úradne overeným Ing. 

Zuzanou Fašánekovou pod č. 573/2018 zo dňa 22.5.2018, bol:  

- z pozemku parcela registra EKN č. 3226/101, ostatná plocha s výmerou 2655 

m2, odčlenený diel 12 vo výmere 1 m2, ktorý predstavuje novovytvorený 

pozemok parcela registra CKN č. 210/135, zastavaná plocha a nádvorie  

vo výmere 1 m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 3226/101, ostatná plocha s výmerou 2655 

m2, odčlenený diel 14 vo výmere 72 m2, ktorý predstavuje novovytvorený 

pozemok parcela registra CKN č. 210/136, zastavaná plocha a nádvorie  

vo výmere 74 m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 3226/4, ostatná plocha s výmerou 3199 m2, 

odčlenený diel 15 vo výmere 2 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 210/136, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 74 

m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 3226/4, ostatná plocha s výmerou 3199 m2, 

odčlenený diel 16 vo výmere 15 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 210/137, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 15 

m2, 
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- z pozemku parcela registra EKN č. 5672, ostatná plocha s výmerou 1563 m2, 

odčlenený diel 18 vo výmere 1 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 210/138, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 1 

m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 5672, ostatná plocha s výmerou 1563 m2, 

odčlenený diel 19 vo výmere 20 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 210/139, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 20 

m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 5672, ostatná plocha s výmerou 1563 m2, 

odčlenený diel 20 o výmere 3 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 210/140, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 3 

m2, 

 

častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 1: 
Geometrickým plánom č. 22423/2018 zo dňa 27.4.2018, vyhotoveným 

spoločnosťou ISPO, inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, úradne 

overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou pod č. 578/2018 zo dňa 22.5.2018, bol:  

- z pozemku parcela registra EKN č. 1227/1, orná pôda s výmerou 2229 m2, 

odčlenený diel 1 vo výmere 8 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 1330/238 , ostatná plocha  vo výmere 8 m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 1233/101, ostatná plocha s výmerou 998 

m2, odčlenený diel 7 vo výmere 22 m2, ktorý predstavuje novovytvorený 

pozemok parcela registra CKN č. 1330/244, ostatná plocha  vo výmere 22 m2, 

- z pozemku parcela registra EKN č. 1235/101, ostatná plocha s výmerou 5405  

m2, odčlenený diel 9 o výmere 2 m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok 

parcela registra CKN č. 1330/246, ostatná plocha  o výmere 2 m2, 

 
častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 10652: 

Geometrickým plánom č. 31728553-02/2012 zo dňa 26.10.2012, vyhotoveným 

spoločnosťou GPS spol. s.r.o., Nám. sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A, Stará 

Ľubovňa, úradne overeným Ing. Pavlom Veterníkom pod č. 477/2013 zo dňa 

30.10.2013 , bol:  

- z pozemku parcela registra EKN č. 1240/101, orná pôda s výmerou 1985  m2, 

odčlenený diel 100 vo výmere 74 m2, ktorý predstavuje novovytvorený 

pozemok parcela registra CKN č. 1330/142, ostatná plocha  vo výmere 74 m2, 

 
pre Slovenskú republiku, v zastúpení Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, za kúpnu cenu určenú  znaleckým posudkom č. 143/2020 zo dňa 17.8.2020 
a znaleckým posudkom  č. 136/2020 zo dňa 4.8.2020,  ktorý vypracoval: Ing. Marián 
Mrázik, znalec z odboru stavebníctvo,  Do Stošky 14, 010 04 Žilina, v súlade 
s Vyhláškou MS SR č.213/2017 Z.z.,  vo výške 31,52 €/m2,  čo predstavuje spolu 
kúpnu cenu vo výške 12 639,52  €, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
stavby  „I/64 Obchvat mesta Prievidza     I. etapa, 2.stavba-MZ v trase budúcej I/64“.  

 
b) spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
pretože medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia 



UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA              

 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA 

 

        

 
 

16 

 

mesta  a potreby jeho obyvateľov, v súlade s čím Slovenská republika – Slovenská 
správa ciest   Bratislava vybuduje na vlastné náklady stavbu:  „Obchvat mesta 
Prievidza I. etapa, 2.stavba –   cesta budúcej I/64“, ktorá bude slúžiť všetkým 
obyvateľom mesta Prievidza. 

 
číslo: 263/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 33/20 zo dňa 27.01.2020 v znení 
uznesenia MsZ č. 190/20 zo dňa 06.07.2020,  

II.  schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 33/20 zo dňa 27.01.2020 v znení uznesenia MsZ 
č. 190/20 zo dňa 06.07.2020 takto: v časti II. sa vypúšťa  celý text a nahrádza sa 
novým textom: 
„majetkovoprávne usporiadanie formou nájmu jedného stĺpu postaveného na 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 za cenu 1€ jednorazovo za celý predmet nájmu a 
majetkovoprávne usporiadanie formou kúpy za 1€  druhého starého stĺpu 
s podzemným káblom na Ulici J. I. Bajzu“.  

 
číslo: 264/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

ponuku spoločnosti Slovak Estate s.r.o., Bratislava na predaj nehnuteľnosti mestu 
Prievidza, pozemku, ktorý sa  nachádza v k.ú. Prievidza, na Nábrežnej ulici pod 
stavbou okružnej križovatky vo vlastníctve mesta Prievidza, pozemok parcela registra 
CKN č. 4857/8, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 587 m2, zapísaná na LV č. 
6073, za kúpnu cenu 60.000 € (102,215€/m2),  

 II.  neschvaľuje  
kúpu nehnuteľnosti, pozemku  nachádzajúceho sa  v k.ú. Prievidza, na Nábrežnej 
ulici pod stavbou okružnej križovatky vo vlastníctve mesta Prievidza, pozemok 
parcela registra CKN č. 4857/8, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 587 m2, 
zapísaná na LV č. 6073, za kúpnu cenu 60.000 € od spoločnosti Slovak Estate s.r.o., 
Bratislava. 

 
číslo: 265/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce, 
podľa § 11 ods. 4 písm. f) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 na prerokovanie 
vecí územnej samosprávy - vykurovania domácností v meste Prievidza po roku 2023, 
a to najneskôr do 30. 11. 2020,  

II.  neschvaľuje 
poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na zvolanie zhromaždenia obyvateľov  obce 
podľa § 11 ods. 4 písm. f) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 na prerokovanie 
vecí územnej samosprávy - vykurovania domácností v meste Prievidza po roku 2023, 
a to najneskôr do 30. 11. 2020 a program rokovania zhromaždenia obyvateľov obce v 
znení: 
1. Úvod 
2. Predstavenie návrhov vykurovania domácností v meste Prievidza 
3. Prezentácia dostupných stanovísk k návrhom 
4. Diskusia 
5. Uznesenie 
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6. Záver 
III.  neodporúča primátorke mesta  

poveriť prednostu Mestského úradu v Prievidzi technickým, materiálnym a 
organizačným zabezpečením zvolania zhromaždenia obyvateľov obce a úlohou 
informovať obyvateľov o dátume, čase a mieste zhromaždenia a možnosti sa na ňom 

zúčastniť.  
 

číslo: 266/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

materiál Informácia k zámerom riešení zásobovania teplom pre mesto Prievidza po 
roku 2023; 

II.  odporúča  
zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné 
hospodárstvo pokračovať v príprave a posudzovaní zámeru projektu výstavby zdroja 
tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom investora PTH,              
a. s. 

 
číslo: 267/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 a) aktuálnu informáciu ohľadom budovania rýchlostnej komunikácie R2, 

b) poslanecký návrh Ing. Richarda Takáča na prijatie uznesenia MsZ, ktorým MsZ 
odporučí primátorke mesta Prievidza, požiadať vládu Slovenskej republiky, 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR i Národnú diaľničnú spoločnosť o prehodnotenie 
priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry do roku 2030 so zreteľom na mimoriadnu 
dôležitosť vybudovania úsekov rýchlostnej komunikácie R2 na území Trenčianskeho 
kraja, ktoré boli v rámci materiálu „Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry“ 
schválené uznesením vlády SR č. 567/2020 zo dňa 16. 09. 2020,  

II. odporúča primátorke mesta 
požiadať vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Národnú 
diaľničnú spoločnosť o prehodnotenie priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry do 
roku 2030 so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť vybudovania úsekov rýchlostnej 
komunikácie R2 na území Trenčianskeho kraja, ktoré boli v rámci materiálu „Priority 
vo výstavbe cestnej infraštruktúry“ schválené uznesením vlády SR č. 567/2020 zo 
dňa 16. 09. 2020. 
 

číslo: 268/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemku  nachádzajúceho sa  v k.ú. 
Prievidza, na Nábrežnej ulici pod stavbou okružnej križovatky vo vlastníctve mesta 
Prievidza,  parcela registra CKN č. 4857/8, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 
587 m2, zapísaná na LV č. 6073, formou zápisu vecného bremena na Okresnom 
úrade v Prievidzi, katastrálnom odbore, podľa § 4 ods.1 Zákona č. 66/2009 Z.z. o 
niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, 
ktoré sú zapísané v majetku mesta Prievidza, a to „práva strpieť stavbu, opravu, 
údržbu a rekonštrukciu stavby okružnej križovatky s chodníkom s príslušným 
dopravným značením a dopravným zariadením vo vlastníctve mesta Prievidza,  

II. schvaľuje  
majetkovoprávne usporiadanie pozemku  nachádzajúceho sa  v k.ú. Prievidza, na 
Nábrežnej ulici pod stavbou okružnej križovatky vo vlastníctve mesta 
Prievidza,  parcela registra CKN č. 4857/8, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 
587 m2, zapísaná na LV č. 6073, formou zápisu vecného bremena na Okresnom 
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úrade v Prievidzi, katastrálnom odbore, podľa § 4 ods.1 Zákona č. 66/2009 Z.z. o 
niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, 
ktoré sú zapísané v majetku mesta Prievidza, a to „práva strpieť stavbu, opravu, 
údržbu a rekonštrukciu stavby okružnej križovatky s chodníkom s príslušným 
dopravným značením a dopravným zariadením vo vlastníctve mesta Prievidza. 

 
číslo: 269/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Ondřeja Bieleka a manželky Eleny, spoločne  trvalý pobyt Ulica odbojárov 
186/16, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku 
z parcely registra C KN č. 2999/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 
25 m2  vedený na LV č. 1, na záhradkárske účely. Pozemok je priľahlý 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov nachádzajúci sa zo strany Ulice 
odbojárov,  

b) informáciu, že dňa 04.09.2020 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok 
parcela registra C KN č. 2999/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 29 m2, 
zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2999/1 zastavané 
plochy a nádvorie  s výmerou 370 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-
173/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská 
cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 18. 08. 2020, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 
1, pre Ondřeja Bieleka a manželku Elenu, spoločne  trvalý pobyt Ulica odbojárov 
186/16, 971 01 Prievidza, za cenu 20, 00 €/m2, na záhradkárske účely,  

II.  schvaľuje  
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, pozemok parcela 
registra C KN č. 2999/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 29 m2, zameraný 
a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2999/1 zastavané plochy a nádvorie  
s výmerou 370 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-173/2020, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza 
dňa 18. 08. 2020, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Ondřeja Bieleka 
a manželku Elenu, spoločne  trvalý pobyt Ulica odbojárov 186/16, 971 01 Prievidza, 
za cenu 20, 00 €/m2, na záhradkárske účely, 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 je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve 
žiadateľov – kupujúcich. 

 
číslo:  270/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť  Maroša Košu, trvalý pobyt Južná 4, Prievidza, o  kúpu nehnuteľností 
nachádzajúcich sa vedľa Vrchárskej ulice v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemku parcela 
registra C KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2, v celosti, a časť 
pozemkov: parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha  a parcela  registra C KN č. 
617/7, ostatná plocha – obe parcely spolu  v rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu 
vo výmere 1124 m2 na záhradkárske účely v zmysle ÚP. Pozemok sa nachádza 
vedľa Vrchárskej ulice a je zaťažený viacerými inžinierskymi sieťami.  

II.  neschvaľuje  
zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká 
Lehôtka, pozemok parcela registra C KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 
879 m2, v celosti, a časť pozemkov: parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha  
a parcela  registra C KN č. 617/7, ostatná plocha – obe parcely spolu  v 
rozsahu výmery 245 m², pozemky spolu vo výmere 1124 m2 nachádzajúce sa vedľa 
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Vrchárskej ulice, na záhradkárske účely v zmysle ÚP za cenu 5 €/m2, pre Maroša 
Košu, trvalý pobyt Južná 4, Prievidza. 

                                                                                
číslo:  271/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností 
nachádzajúcich sa vedľa Vrchárskej ulice v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemkov parcela 
registra C KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2 a parcela registra C 
KN č. 617/6, ostatná plocha  s výmerou 221 m2, spolu s výmerou 1100m2 na 
záhradkárske účely v zmysle ÚP mesta, 

II.     schvaľuje  
prevod nehnuteľností nachádzajúcich sa vedľa Vrchárskej ulice v k. ú. Veľká Lehôtka, 
pozemkov parcela registra C KN  č. 618/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 879 m2 
a parcela registra C KN č. 617/6, ostatná plocha  s výmerou 221 m2, spolu s výmerou 
1100 m2 na záhradkárske účely v zmysle ÚP mesta formou obchodnej verejnej 
súťaže s podmienkami:  
1. účel využitia: na záhradkárske účely v zmysle územného plánu mesta,  
2. kúpna cena: minimálne za cenu 5 €/m2, 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
číslo: 272/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. 
Hradec, nachádzajúcich sa vedľa Súhradskej ulice, pozemkov parcela registra C 
KN  č. 339/7, vodná plocha s výmerou 41 m2, parcela registra C KN  č. 402/2, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 117 m2 a parcela registra C KN  č. 413/3, 
záhrada s výmerou 328 m2, spolu s výmerou 486 m2, na účel stanovený ÚP mesta,   

II.     schvaľuje  
prevod nehnuteľností v k. ú. Hradec, nachádzajúcich sa vedľa Súhradskej ulice, 
pozemkov parcela registra C KN  č. 339/7, vodná plocha s výmerou 41 m2, parcela 
registra C KN  č. 402/2, zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 117 m2 a parcela 
registra C KN  č. 413/3, záhrada s výmerou 328 m2, spolu s výmerou 486 m2, 
v zmysle ÚP mesta, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  
1. účel využitia: v zmysle ÚP mesta 
2. kúpna cena: minimálne za cenu 10 €/m2, 
3.  termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
číslo:  273/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Tibora Králika, trvalý pobyt Poľná ulica 446/1, 971 01 Prievidza, o kúpu 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5627, záhrada 
s výmerou 131 m2 v celosti a pozemku parcela registra C KN č. 5628, zastavaná 
plocha a nádvoria s výmerou 147 m2 v celosti, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov a zarovnania hranice s pozemkom pri rodinnom dome vo 
vlastníctve žiadateľa. Pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľa. Predmetné pozemky užíva žiadateľ na základe Nájomnej zmluvy č. 
32/16 v zmysle Dodatku č.1 k NZ,    

b) informáciu, že dňa 04. 09. 2020 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, podľa 
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písmena a) tohto bodu, pre Tibora Králika, trvalý pobyt Poľná ulica 446/1, 971 01 
Prievidza, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov a zarovnania 
hranice s pozemkami pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, s podmienkou 
vyčistenia pozemkov,  

II.   schvaľuje 
prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú.    Prievidza, pozemku 
parcela registra C KN č. 5627, záhrada s výmerou 131 m2 v celosti a pozemku parcela 
registra C KN č. 5628, zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 147 m2 v celosti, 
pozemky spolu s výmerou 278 m2 vedené na liste vlastníctva č. 1,  pre Tibora Králika, 
trvalý pobyt Poľná ulica č. 446/1, 971 01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel 
majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov a zarovnania hranice s pozemkami pri 
rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, s podmienkou vyčistenia pozemkov,  
spôsobom prevodu pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
odôvodneného tým, že žiadané pozemky nie sú pre mesto využiteľné a sú 
bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho.  
 

číslo: 274/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

a) informáciu o dôvodovej správe SMMP spol. s r. o. Prievidza zmeniť správu 
Priemyselného parku Prievidza Západ I., 

b) informáciu o zámere vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž  SMMP, spol. s r. o., 
o najlepší návrh na správu Priemyselného parku Prievidza Západ I. 
s predpokladaným začiatkom ku dňu 1. januára 2021. 

 
číslo: 275/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie        

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25. 08. 
2020 na základe uznesenia MsZ č. 235/20 zo dňa 24. 08. 2020 o  najvhodnejší návrh 
na uzavretie nájomnej zmluvy dočasne prebytočného majetku mesta v správe 
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, a to 
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, súpisné číslo 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 s výmerou plochy 25  m2 a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne 
22,4 m2 , objekt nachádzajúci sa na pozemku, parcela registra C KN č.9.  
b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy 
dočasne prebytočného majetku mesta v správe Kultúrneho a spoločenského 
strediska v Prievidzi podľa písm. a) tohto bodu, a to od: 

- Róbert Rumanovský Big Bang Bar, so sídlom Ulica M. R. Štefánika 129/17, 971 01  
Prievidza, IČO: 53077938,  štatutár: Róbert Rumanovský,  
Mestská rada uznesením č. 289/20 zo dňa 21. 09. 2020 vyhodnotila obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25. 08. 2020 na základe uznesenia 
MsZ č. 235/20 zo dňa 24. 08. 2020 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh predložil: 
Róbert Rumanovský Big Bang Bar, so sídlom Ulica M. R. Štefánika 129/17, 971 01  
Prievidza, IČO: 53077938,  štatutár: Róbert Rumanovský, 
Mestská rada požiadala riaditeľku KaSS uzavrieť nájomnú zmluvu s Róbertom 
Rumanovským Big Bang Bar, so sídlom Ulica M. R. Štefánika 129/17, 971 01  
Prievidza, IČO: 53077938,  štatutár: Róbert Rumanovský,  ktorého  súťažný návrh na 
uzavretie nájomnej zmluvy dočasne prebytočného majetku mesta v správe 
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Kultúrneho a spoločenského strediska v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej 
mestom Prievidza dňa 25. 08. 2020 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 235/20 zo dňa 24. 08. 2020 bol vyhodnotený ako vhodný  
s podmienkami:  
a) účel využitia: prevádzkovanie kaviarne/baru s terasou a poskytovanie služieb s tým 
spojených, 
b) výška nájomného: 4,80 €/m2/rok, bez energií, 
c) úhrada energií: mesačne na základe fakturácie – vyúčtovanie podľa skutočnej 
spotreby, 
d) termín zaplatenia nájomného: pravidelne vo forme 6 mesačných nájmov dopredu. 
e) doba nájmu: neurčitá od 01. 10. 2020, 
f) súťaž návrhov: predložiť projekt priestorov kaviarne/baru, ktorý bude znázorňovať 
modernú a atraktívnu divadelnú nefajčiarsku kaviareň/bar a zmodernizovanie terasy, 
g) záväzok nájomcu do jedného mesiaca od účinnosti nájomnej zmluvy 
sprevádzkovať pre verejnosť priestory kaviarne v zmysle predloženého projektu 
kaviarne, 
h) zabezpečenie starostlivosti o priestor, v ktorom je umiestnená kaviareň – priestory  
na prízemí budovy DK 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). 

 
číslo: 276/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zvolenie Ing. Petra Paulíka za člena komisie starostlivosti o obyvateľov 
z radov poslancov,   

II. volí   
Ing. Petra Paulíka za členia komisie starostlivosti o obyvateľov z radov poslancov.  

 
číslo: 277/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu, že vzdaním sa Ing. Renaty Úradníčkovej mandátu poslanca MsZ 
zaniká jej členstvo  v komisii finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja 
a podnikateľských aktivít,  
b) návrh na zvolenie Ing. Natálie Svítkovej za členku komisie finančnej, majetkovej, 
regionálneho rozvoja  a podnikateľských aktivít z radov poslancov,    

II. schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 516/18 zo dňa 3. 12. 2018, ktorým bolo schválené zloženie 
komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít v časti 
II. volí sa vypúšťa   „Ing. Renatu Úradníčkovú“,  

III. volí  
Ing. Natáliu Svítkovú za členku komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja  
a podnikateľských aktivít z radov poslancov.  
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Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 28. 09. 2020 

od 238 do 277 
 
 
 
 
 

 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

   .........................................             .......................................               .................................... 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová    JUDr. Petra Hajšelová    František Krško 

predsedníčka                   členka                                          člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  29. 09. 2020 
 

 


