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

konaného dňa 22. 02. 2021 
formou videokonferencie  

 
Začiatok zasadnutia:               8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     10.45 h  
 
Zúčastnení poslanci:   22 poslancov (podľa prílohy – účasť poslancov) 
 
Neprítomní poslanci: PaedDr. Eleonóra Porubcová – ospr.,  MUDr. Peter Oulehle,               

Ing. Richard Takáč 
 
Ďalší účastníci rokovania:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta   
    MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová  –  hl. kontrolórka mesta 
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie 
Ing. Pavel Pařízek – dopr. riad. SAD Prievidza, a.s. 
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
Ing. Anton Pišta – ref. pre správne delikty, priestupky 
Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície 
Ing. arch. Miroslav Kontriš – ref. UPN 
Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
Ing. Erika Vašková – ref. právnej kancelárie 
 
 

Zamestnanci mesta zabezpečujúci servis rokovania formou videokonferencie: 
    Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ 
    Ing. Daniela Mendelová – referentka kanc. prednostu MsÚ 
    Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky 
    Ing. Ľuboš Belanec – ref. informatiky 

Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kancelárie primátorky 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie bolo streamované naživo, na 
portáli YouTube, na kanáli Mesto Prievidza https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza. 
 

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

 JUDr. Katarína Macháčková,  primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ, zamestnancov mesta 
a obyvateľov sledujúcich živé vysielanie rokovania. V úvode uviedla, že vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID - 19 sa zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi koná formou videokonferencie, bez fyzickej prítomnosti poslancov 
v rokovacej miestnosti.  
 
Na začiatku bolo účastných 20 poslancov, teda zasadnutie bolo uznášania a rokovania 
schopné.  
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  za overovateľov zápisnice menovala MDDr. 
Veroniku Drábikovú a Ing. Natáliu Svítkovú.  
Za skrutátorky určila zamestnankyne mesta:  Ing. Naďu Prilinskú a Ing. Danielu Mendelovú. 
 
Keďže pri videokonferencii nebolo možné použiť na účel zaznamenania hlasovania 
poslancov technické hlasovacie zariadenie, poslanci hlasovali zdvihnutím ruky za použitia 
hlasovacieho hárka zvolenej farby s individuálnym číselným označením.  
 

https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza
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Do návrhovej komisie odporučila predsedajúca zvoliť poslancov: Katarínu Vráblovú  – za 
predsedníčku, PaedDr. Kvetoslavu Ďurčovú – za členku a Mgr. Libora Mokrého – za člena.  
MsZ uznesením č. 33/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  konštatovala, že návrh programu obdržali 
poslanci  v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 

 
1) O t v o r e n i e 

2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 

3) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 

2020 

4) Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spol. SAD Prievidza, a.s., za rok 2020 

5) Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

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

2020 

7) Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 VZN mesta Prievidza č. 8/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta“ 

8) Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza č. 3/2019 

o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta“ 

9) Návrh  Internej smernice č. 113 -  Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného 

záujmu 

10) Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov 

11) Žiadosti o zmenu ÚPN CMZ Prievidza a trasovanie IS 

12) Majetkovoprávne veci  

13) I n t e r p e l á c i e   p o s l  a n c o v 

14) D i s k u s i a   p o s l a n c o v  a  p o s l a n e c k é  p o d n e t y 

15) Z á v e r   

 

Július Urík uviedol, že má pripravenú Súhrnnú správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti 
SMMP, s.r.o.  Primátorka mesta pripomenula, že v rámci interpelácií žiadal o predloženie 
správ o činnosti dozorných rád poslanec Bc. Branislav Gigac. Július Urík uviedol, že správu 
pošle poslancovi Gigacovi písomne. 
 
MsZ uznesením č. 34/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 22.02.2021. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 2) 
Vyhodnotenie uznesení MsZ predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ.  

Konštatoval, že žiadne  uznesenie nie je  navrhnuté na zrušenie, uznesenie č. 332/20 sa 
z dôvodu písacej chyby navrhuje opraviť. 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila Stanovisko 
k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi.  Z uznesení, ktoré sú po ich vyhodnotení ako splnené 
navrhnuté na vypustenie zo sledovania, vybrala hlavná kontrolórka na kontrolu 15 uznesení. 
Na základe vykonanej kontroly konštatovala, že zapracovaním podmienok do zmlúv 
a ostatných materiálov boli uznesenia splnené. 
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Hlavná kontrolórka mesta predložila zastupiteľstvu Správu o skončených a rozpracovaných 
kontrolách za obdobie od 26. 10. 2020 do 21. 02. 2021. 
V uvedenom období bolo skončených 8 kontrol a zostáva rozpracovaných 15 kontrol.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 35/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

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

2020 predložila Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta. 
V správe sú opísané skončené kontroly za obdobie od 01.01.2020 do 31. 12. 2020. 
Skončených bolo celkovo 42 kontrol, z toho 1 kontrola z roku 2019 a 4 kontroly prechádzajú 
do roku 2021. 
Z počtu 42 skončených kontrol boli v 38 prípadoch zistené nedostatky a z vykonaných 
kontrol boli vypracované návrhy správy a následne správy o výsledku kontroly. Na základe 
výsledkov kontrol nevznikla hlavnej  kontrolórke povinnosť oznámiť orgánom činným 
v trestnom konaní prípad nasvedčujúci tomu, že bol spáchaný trestný čin.  
Bc. Branislav Gigac poďakoval hlavnej kontrolórke za dobre a prehľadne spracovanú správu.  
Uviedol, že oproti roku 2019 došlo k nárastu kontrolných zistení a pýtal sa na dôvody. Ďalej 
poukázal na kontrolou zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri kontrole v spol. 
SMMP, s.r.o.  
Hlavná kontrolórka uviedla, že nárast nedostatkov bol zistený pri kontrole zameranej na 
poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta, tam dochádza k porušeniam napr. aj pri činnosti 
komisií, komisie nešpecifikovali mimoriadny prípad poskytnutia dotácií, ďalej hovorila o 
náraste kompetencie sledovať minimálnu štátnu pomoc, toto sa nekontrolovalo, čo ovplyvnilo 
výsledky kontroly. Čo sa týka agendy poskytovania dotácií, mesto prijalo opatrenie, túto 
agendu už nevykonávajú čiastkovo viacerí zamestnanci, ale z interných zdrojov bol 
vyčlenený jeden  konkrétny zamestnanec, ktorý má v náplni práce výhradne agendu 
poskytovania dotácií. Čo sa týka kontroly v spol. SMMP, s.r.o., došlo tam k viacerým 
porušeniam, v tejto veci komunikovala hlavná kontrolórka aj s konateľom, príslušnými 
zamestnancami, nešlo o formálne nedostatky, avšak tieto nedostatky nemali vplyv na 
nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. Prednosta MsÚ doplnil, že ohľadom 
poskytovania dotácií mesto prijalo určité opatrenia, je vyčlenený konkrétny pracovník, ktorý 
kontroluje dotácie, aj zo strany niektorých prijímateľov dotácií sú nedostatky a to sa tiež 
zobrazuje na celkových výsledkoch kontroly. Navrhované opatrenia hlavnou kontrolórkou sú 
zo strany úradu akceptované a plnené.  
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová dodala, že mnohé nedostatky sa pri jednotlivých kontrolách 
opakovali. Michal Dobiaš konštatoval, že cieľom kontroly by malo byť, aby sme si uvedomili, 
kde robíme chyby, a aby sa tieto chyby odstránili.  Hlavná kontrolórka potvrdila, že viaceré 
zistenia sa opakovali, preto z jej pohľadu sa nedá hovoriť, že zistení je neúmerne veľa. 
Primátorka mesta na záver kladne ohodnotila prácu celého útvaru hlavnej kontrolórky. 
MsZ uznesením č. 36/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o  kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2020. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Primátorka mesta uviedla, že zatiaľ sa do videokonferencie nezapojili zástupcovia spol. SAD 
Prievidza, a.s., ktorí avizovali nutnosť testovania sa a z tohto dôvodu rokovanie MsZ 
pokračovalo prerokovávaním ďalšieho bodu podľa schváleného programu. 
 

K bodu 5) 
Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 31.12.2020 

predložil Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP. 
Mgr. Ľubomír Pomajbo uviedol, že v priebehu roku 2020 boli stavy príslušníkov a civilných 
zamestnancov MsP Prievidza stabilizované.  Príslušníkov MsP s odbornou spôsobilosťou je 
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39, civilných zamestnancov je 17.  Na úseku služobnej kynológie pracujú dva psovodi. 
V roku 2020 bolo riešených 5113 priestupkov. Mestská polícia vykonáva spoluprácu 
s Policajným zborom, železničnou políciou, mestským úradom, súdmi a podobne. V roku 
2020 zabezpečili dve nové kamerové miesta na Staničnej ulici a Vansovej ulici. 
Náčelník v krátkosti informoval o činnosti karanténnej stanice na odchyt túlavých 
a zabehnutých psov. V roku 2020 bolo odchytených 39 psov. 29 psov bolo vrátených 
pôvodným majiteľom.  
Náčelníkovi MsP osobitne poďakovali viacerí poslanci za spoluprácu MsP a to Ing. Branislav 
Bucák, Bc. Branislav Gigac, Michal Dobiaš i Helena Dadíková.  Na záver primátorka mesta 
taktiež poďakovala MsP za činnosť, ktorú pre mesto a obyvateľov vykonávajú. 
MsZ uznesením č. 37/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti Mestskej 
polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 31.12.2020. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za  
 

K bodu 6) 
Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 

2020 predložil Ing. Anton Pišta, ref. pre správne delikty, priestupky, sťažnosti a petície. 
Počas roka 2020 bolo na mesto Prievidza doručených na prešetrenie 9 podaní. Podania boli 
posúdené a rozdelené do dvoch kategórií: 3 petície a 9 podaní. 
Jedna petícia prešla na vybavenie v zákonnej lehote do roku 2021, v roku 2020 nebol 
podaný žiadny návrh na ochranu pokojného stavu. 
Michal Dobiaš sa pýtal, či sa mesto zaoberalo aj petíciou obyvateľov – proti výsadbe stromov 
na Ul. energetikov.  Ing. Anton Pišta uviedol, že predmetná petícia bola doručená na mesto, 
avšak petičné hárky neboli správne označené, boli dodané len fotokópie. Pokiaľ budú 
odstránené nedostatky, petícia bude posunutá na príslušný výbor volebného obvodu. 
MsZ uznesením č. 38/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo správu na vedomie 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
 

K bodu 7) 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta“ predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie. 
V rámci návrhu sa upravuje zmluvná procesná lehota nesplnenia podmienky zo strany 
prijímateľov dotácie. Prijímatelia dotácií splnili účel, avšak aj z dôvodu pandemických 
opatrení nedodržali stanovené lehoty.  Dopĺňa sa prechodné ustanovenie: 
„Prijímateľ dotácie, ktorá mu bola poskytnutá v roku 2020 a 2021, a ktorý porušil povinnosť 
ustanovenú v zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta bod III. Povinnosti zmluvných 
strán ods. 1 „Takto poskytnuté finančné prostriedky je prijímateľ dotácie povinný previesť na 
základe prijatej faktúry v zmysle nájomnej zmluvy na bankový účet spoločnosti TSMPD, 
s.r.o. do 3 resp. 5 pracovných dní po prijatí finančných prostriedkov na bankový účet 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.“, môže byť poskytnutá dotácia v kalendárnom roku 2021 a 
2022.“ 
Pripomienky fyzických ani právnických osôb k návrhu VZN vznesené neboli, komisie MsZ 
odporučili návrh schváliť. 
MsZ trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza 
č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta“. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
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K bodu 8) 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 
VZN mesta Prievidza č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta“ 
predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že mesto Prievidza môže v zmysle zákona o výbušninách, 
výbušných predmetoch a munícii z dôvodu ochrany verejného poriadku a zdravia obmedziť 
alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta alebo jeho časti. 
Primátorka mesta dala slovo poslancovi Bc. Branislavovi Gigacovi ako spracovateľovi 
predmetného návrhu. 
Bc. Branislav Gigac uviedol, že pri prerokovávaní návrhu bol účastný na dvoch komisiách 
MsZ, dôvodová správa jasne špecifikuje dôvod predloženého návrhu. Poďakoval primátorke 
mesta za to, že materiál prešiel prerokovaním orgánov mesta, a že je predložený na 
rokovanie MsZ. Konštatoval,  že MsZ môže diskutovať o dopadoch na životné prostredie, na 
seniorov a pod. Michal Dobiaš hovoril o negatívnom dopade pyrotechniky na zvieratá.  
Dodal, že návrh podporuje, i keď vymožiteľnosť bude veľmi malá. Ďalej dodal, že dôležitá je 
osveta, komunikácia s obyvateľmi a v neposlednom rade aj samotné mesto by malo nahradiť 
klasický ohňostroj iným druhom. 
Bc. Branislav Gigac poznamenal, že aj v samotnej dôvodovej správe uvádza, že 
vymožiteľnosť VZN bude náročná, treba vykonávať osvetu. S vyjadrením súhlasil aj Ing. 
Ľuboš Jelačič s dodaním, že táto problematika by sa mala riešiť na úrovni štátu. Helena 
Dadíková uviedla, že pokiaľ štát nezabráni predaju pyrotechnických výrobkov, riešenie 
problematiky je náročné.  
Komisie MsZ s výnimkou komisie starostlivosti o obyvateľov neodporučili MsZ prijať 
navrhovaný návrh VZN. Fyzické ani právnické osoby nevzniesli pripomienky k návrhu VZN. 
MsZ hlasovaním neschválilo návrh VZN č. 2/2021 „Doplnku č. 1 VZN č. 3/2019 o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území mesta“. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 7 poslancov za, 13 proti, 2 sa zdržali 
  

K bodu 9) 
Návrh Internej smernice č. 113 - Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného 

záujmu predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kanceláre. 
Zmena Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu vyplynula z dôvodu 
potreby zosúladiť jeho ustanovenia so zákonom, upraviť spôsob nakladania 
s korešpondenciou určenou tejto komisii, a tiež upraviť spôsob hlasovania a prijímania 
uznesení najmä v nadväznosti na súčasnú pandemickú situáciu COVID – 19, a s tým 
súvisiacimi prijatými opatreniami. Návrh prerokovala Komisia na ochranu verejného záujmu. 
MsZ uznesením č. 39/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo výnimku z Internej 
smernice č. 111 - Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi, časť II. § 5 ods. 8 z dôvodu, že návrh 
Internej smernice č. 113 - Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu nebol 
pred MsZ prerokovaný v MsR a vo všetkých stálych komisiách MsZ a Internú smernicu č. 
113 - Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 10) 
Informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký,                   

č. ÚPZF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“ a možnosti 
čerpania finančných prostriedkov predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci ref. pre projekty 
a investície. 
Celkový rozpočet projektu je vo výške 4 830 €, kofinancovanie mesta je vo výške 5 %. 
 
     Socha sv. Jána Nepomuckého na pilieri je významnou historickou pamiatkou mesta 
Prievidza,  Pochádza z roku 1757 a bola umiestnená pred Kláštorom piaristov v Prievidzi. 
Socha sa nachádza v silne narušenom, lokálne dezolátnom stave, spôsobenom prirodzenou 
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degradáciou prírodného kameňa, ktorej následkom je úbytok pôvodnej výtvarnej hmoty. 
Pamiatka prešla viacerými úpravami, niektoré aj znehodnotili jej pôvodný stav. V roku 2014 
mesto uskutočnilo demontáž kamenných častí sochy a jej uloženie vo vlastných priestoroch. 
Od roku 2015 boli postupne realizované reštaurátorské práce, najskôr na schodiskových 
stupňoch, na ktorých je umiestnený podstavec a profilovaná pätka piliera. Predmetom 
reštaurátorských prác v roku 2020 bol dolný podstavec piliera architektonickej časti. 
Mesto v snahe uchovať významnú kultúrnu pamiatku má záujem pokračovať 
v reštaurátorských prácach ďalšou etapou. Cieľom nasledujúcej etapy, ktorá by mala 
nasledovať v roku 2021 je zreštaurovať profilovú pätku piliera a driek piliera. 
MsZ uznesením č. 40/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚPZF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku 
pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“, kofinancovanie projektu vo výške 242 € t. j. 5 % 
z celkových výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
 Mgr. Ivan Benca, ved. ref. pre projekty a investície, predložil  informáciu o projekte 
s názvom: „Rekonštrukcia palubovky  Športovej haly v Prievidzi“  a  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov. Celkový rozpočet projektu je vo výške 440 029,63 €. 
Kofinancovanie mesta je vo výške 50 %.      Športová hala v Prievidzi bola postavená 
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Nachádza sa na okraji širšieho centra mesta 
v lokalite určenej pre rekreáciu a šport, ktorá je sústredená v západnej časti mesta Prievidza. 
Hala bola postavená ako viacúčelový priestor ako pre kolektívne tak pre individuálne športy, 
kde primárnu funkciu tvoria kolektívne loptové športy. Hlavná hracia plocha haly je oproti 
upravenému terénu zapustená na úroveň približne  o 4 m.  Konštrukciu hracej plochy tvorí 
drevená palubovka položená na montovanom drevenom rošte. Tento projekt rieši primárne 
výmenu konštrukcie palubovky na hracej ploche, výmenu drevených obkladov čelných stien 
hracej plochy a príslušenstvo súvisiace s výmenou palubovky na hracej ploche. 
Rekonštrukciou palubovky hracej plochy ako aj výmenou dreveného obkladu nedôjde 
k zásahu do statických konštrukcií stavby, nemení sa charakter využívania stavby, 
nezasahuje sa do inžinierskych sietí ani nevznikne požiadavka na navýšenie odberných 
kapacít prípojok inžinierskych sietí.  
MsZ uznesením č. 41/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi“ a kofinancovanie projektu vo 
výške 220 029,63 €,  t. j. 50 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 

 
K bodu 4) 

 Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 
2020 predložil Ing. Pavel Pařízek, dopravný riaditeľ spol. SAD Prievidza, a.s.  
V zmysle uzatvorenej zmluvy vo službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej 
autobusovej doprave (MHD) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta 
Prievidza a mesta Bojnice je dopravca povinný najneskôr do 31. 01. predložiť vyúčtovanie 
výkonov dopravných služieb za predchádzajúci rok. 
Ing. Pavel Pařízek uviedol, že rok 2020 bol poznačený  pandemickou situáciou, čo značne 
ovplyvnilo aj chod MHD (menej sa jazdilo – prázdninový režim, boli nižšie tržby). 
SAD Prievidza, a.s., využilo podporu štátu, mzdy boli nižšie.  Tržby boli nižšie o zhruba 300 
tis. €. Nedoplatok príspevku mesta Prievidza je vo výške 109 069 € a pre mesto Bojnice vo 
výške 2 297 €. Ing. Pavel Pařízek dodal, že na základe požiadaviek bola poslancom 
elektronicky zaslaná štatistika prepravených osôb. 
Bc. Branislav Gigac požiadal, aby správa bola poslancom predkladaná v štruktúre ako v r. 
2010. Zaujímal sa, či spoločnosť SAD Prievidza, a.s., predložila návrh na zvýšenie 
cestovného. Ing. Pavel Pařízek uviedol, že výška tarify cestovného je v rukách samospráv. 
Na základe požiadaviek spoločnosť spracovala porovnanie aj s inými mestami a predložili 
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návrh na „časové lístky“.  Primátorka mesta dodala, že návrhom zvýšenia cestovného sa 
samospráva zaoberala, ale zatiaľ tento návrh nepredkladá, keď sa situácia s pandémiou 
upokojí, potom sa k návrhu zmeny výšky cestovného vrátia.  
Ing. Ľuboš Jelačič uviedol, že mesto disponuje  so štatistikami, návrhmi cien, porovnaniami 
s inými mestami, ide o pracovnú verziu. Súhlasil s názorom, že v tomto ťažkom období 
nebude samospráva riešiť výšku cestovného. 
MsZ uznesením č. 42/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, Vyúčtovanie výkonov dopravných 
služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 2020. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 4 sa zdržali 
 

K bodu 11) 
 Žiadosti o zmenu ÚPN CMZ Prievidza a trasovanie IS predložil Ing. Arch. Miroslav 
Kontriš, odb. referent UP. 
 

Milan Hruška a Florián Hruška, Cíglianska cesta 684/18, Prievidza, vlastníci parcely CKN 
2157/36 KU Prievidza, doručili na mesto Prievidza požiadavku na obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie – „Zmena územného plánu centrálnej mestskej zóny 
mesta Prievidza (ÚPN CMZ Prievidza), funkčno-priestorový blok FPB 4-1.2 - posunutie 
stavebnej čiary na hranicu pozemku CKN 2157/36 KU Prievidza“. 
Žiadatelia majú záujem na predmetnom pozemku realizovať ľahkú prekrytú terasu 
z plastových okien k existujúcej prevádzke. Útvar architekta nesúhlasil so žiadanou zmenou, 
rovnako príslušné komisie MsZ a MsR neodporučili schváliť obstaranie zmeny ÚPN CMZ 
Prievidza. 
Primátorka mesta uviedla, že pred objektom Žilinskej univerzity bol umiestnený  dočasný 
objekt – stánok s thajskou kuchyňou, požiadala o preverenie. Ing. arch. Miroslav Kontriš 
uviedol, že bude v danej veci kontaktovať stavebný úrad. 
Bc. Branislav Gigac sa pýtal, či parcela, na ktorej je umiestnený stánok,  je vo vlastníctve 
mesta. Primátorka mesta uviedla, že pravdepodobne je to pozemok v ich vlastníctve. 
Bc. Branislav Gigac dodal, že pravdepodobne tento stánok tu nebude umiestnený trvalo. 
Primátorka mesta uviedla, že je potrebné upraviť formu, stánok nie je estetický. 
MsZ uznesením č. 44/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo     obstaranie „Zmeny 
územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN CMZ Prievidza), 
funkčnopriestorový blok FPB 4-1.2 - posunutie stavebnej čiary na hranicu pozemku CKN 
2157/36 KU Prievidza“  žiadatelia  Milan Hruška a Florián Hruška, Cíglianska cesta 684/18, 
Prievidza, vlastníci parcely CKN 2157/36 KU Prievidza. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov proti, 2 sa zdržali 
 

Spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (v zastúpení ENData s.r.o., Poľanová 1578/37, 
029 01 Námestovo) požiadala o prerokovanie technického návrhu trasovania energetických 
IS k investičnému zámeru „Stavba 13505 Prievidza – ul. Sklenárska-rozšírenie NNK“. 
Stavba rieši vybudovanie novej rozpojovacej skrine, pripojenej zemným káblom 
z existujúceho vedenia NN na Sklenárskej ulici (dĺžka 5 m). 
MsZ uznesením č. 44/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo technický návrh trasovania 
energetických IS k investičnému zámeru „Stavba 13505 Prievidza – ul. Sklenárska-rozšírenie 
NNK“,  predložený spol. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení ENData s.r.o., 
Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
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K bodu 12) 
 Majetkovoprávne veci predložila Ing. Petra Briatková, referentka právnej kancelárii. 
 
Spoločnosť Longleaf, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kopčianska 37, IČO: 46 532 862, 
požiadala o majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov formou zriadenia vecného bremena 
za účelom realizácie stavby „Samoobslužná čerpacia stanica pohonných látok – Prievidza“, s 
povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza (Mliekárenská ulica 
a Nedožerská cesta)   prechod pešo a prejazd motorovým vozidlom k pozemku parc. č. 
5169/50 vo vlastníctve žiadateľa, a to na parc. registra CKN č. 5169/15, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou  6323 m2 - diel 1 – rozšírenie miestnej komunikácie – cca 159 m2, diel 
2  - vjazd k stavbe – cca 5 m2, diel 3 – výjazd zo stavby – cca 9 m2, parc. registra CKN č. 
5169/26, záhrada s výmerou 285 m2, diel 4 – výjazd zo stavby – cca 11 m2 v zmysle 
doloženej situácie, zároveň spoločnosť požiadala  o udelenie súhlasu k napojeniu na 
betónový stĺp NN, ktorý sa nachádza na parcele registra E KN č. 1 - 769/1, ostatné plochy s 
výmerou   9574 m2 (LV 10652) v k. ú. Prievidza, odkiaľ bude vedené NN vedenie k stavbe 
vzduchom. 
Útvar architektky mesta vo svojom stanovisku uvádza, že  predmetný investičný zámer je 
síce v súlade s Územným plánom mesta Prievidza, ale k umiestneniu stavby vzhľadom na 
frekventovanú polohu majú viacero výhrad, preto žiadajú o doplnenie okrem zmluvy o VB 
s mestom Prievidza aj vyjadrenie ODI Prievidza a CSO Prievidza. Čo sa týka vzdušnej NN 
prípojky nesúhlasia s vedením prípojky vzduchom, odporúčajú riešiť alternatívne pripojenie 
zemou.  
MsZ uznesením č. 45/21, ktoré tvorí prílohu  k zápisnici, neschválilo majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov formou zriadenia vecného bremena za účelom realizácie stavby 
„Samoobslužná čerpacia stanica pohonných látok – Prievidza“, na časti pozemkov v k. ú. 
Prievidza (Mliekárenská ulica a Nedožerská cesta)   parc. registra CKN č. 5169/15, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou  6323 m2 a parc. registra CKN č. 5169/26, záhrada 
s výmerou 285 m2  prechod pešo a prejazd motorovým vozidlom k pozemku parc. č. 5169/50 
a  udelenie súhlasu k napojeniu na betónový stĺp NN, ktorý sa nachádza na parcele registra 
E KN č. 1 - 769/1, ostatné plochy s výmerou   9574 m2 (LV 10652) v k. ú. Prievidza,  pre  
spoločnosť  Longleaf, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kopčianska 37, IČO: 46 532 862. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov proti, 1 sa zdržal 

 
 
Ing. Petra Briatková uviedla, že uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi                   
č.  179/18 zo dňa 30.04.2018 bolo schválené zriadenie vecného bremena na časti pozemku 
v k. ú. Prievidza parcela registra C KN parcela č. 561/2, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 2271 m2,  strpieť  na časti  tohto  pozemku označeného v popisnej časti 
Geometrického plánu č. 115/2018 ako diel 1 v rozsahu výmery 86 m2, uloženie inžinierskych 
sietí k plánovaným siedmym rodinným domom – NN prípojka v rámci stavby „DUPLEX – 4. 
etapa IBV PRIEVIDZA“, v prospech investora stavby a v prospech každodobého vlastníka 
prípojky NN k rodinným domom na pozemkoch parcela č. 528/29 a č. 528/218  v k. ú. 
Prievidza, v rozsahu podľa zamerania geometrickým  plánom. Zároveň bolo schválené 
udelenie súhlasu pre vjazd  motorovými vozidlami z pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza 
na Riečnej ulici parcela č. 561/2 , zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2271 m2: 
-       k siedmim plánovaným rodinným domom na pozemkoch parcelách č. 528/29 a č. 
528/218 v k. ú. Prievidza, a to v rámci stavby „DUPLEX – 4. etapa IBV PRIEVIDZA“  
-       ako budúceho možného napojenia na pozemok parc. č. 528/28 a zároveň bude do 
budúcna riešené napojenie na pozemok parc. č. 528/54. 
V čase  schvaľovania  vecného  bremena  Mestským  zastupiteľstvom  v  Prievidzi  a  v  čase  
uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 18.06.2018 boli 
pozemky v k. ú. Prievidza, 528/29, orná pôda vo výmere 3462 m2  a parcela registra C KN                
č. 528/218, orná pôda vo výmere 352 m2 , evidované na LV č. 11841, na ktorých bola 
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plánovaná výstavba siedmich rodinných domov v rámci stavby „DUPLEX – 4. etapa IBV 
PRIEVIDZA“. 
Zápisom Geometrického plánu č.  44/18, ktorý vyhotovila dňa  25.06.2018 spoločnosť 
GEOmark  s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01  Prievidza,  ktorý bol  katastrálnym odborom 
Okresného úradu Prievidza overený dňa 28.06.2018 pod č.  769/2018 Ing. Zuzanou 
Fašánekovou, došlo k odčleneniu pozemkov z pozemkov parcela registra C KN č. 528/29, 
orná pôda 3462 m2  a parcela registra C KN č. 528/218, orná pôda s výmerou 352 m2 
evidovaných na LV č. 11841, čím vznikli nové pozemky pod novými parcelnými číslami 
528/719 – 528/750.  
Na pozemkoch v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN  č. 528/722, 528/727, 528/732, 
528/735, 528/740, 528/745 a 528/750 sú evidované stavby, zapísané na príslušných listoch 
vlastníctva ako rodinné domy.  Spoločnosť Facehome s.r.o. doručila  porealizačný  
Geometrický plán  číslo 115/2018,  ktorý vyhotovila dňa 18.10.2019 spoločnosť GEOMAP 
Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A,  972 01 Bojnice,  ktorý bol  katastrálnym odborom 
Okresného úradu Prievidza overený dňa 24.10.2019 pod č.  1148/19  Ing. Barborou 
Petriskovou. Podľa Geometrického plánu č. 115/2018 zo dňa 18.10.2019  výmera pozemku 
zaťaženého vecným bremenom je 66 m2. Na základe vyššie uvedeného právna kancelária 
mesta predložila návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 179/18 zo dňa 
30.04.2018 pre potreby vkladového konania na katastrálnom odbore Okresného úradu 
Prievidza z dôvodu presnej špecifikácie oprávnených z vecného bremena. 
MsZ uznesením č. 46/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva č. 179/18 zo dňa 30.04.2018 takto: vypúšťa sa text:  „v prospech 
investora stavby  a v prospech každodobého vlastníka prípojky NN k rodinným domom na 
pozemkoch  parcela č. 528/29 a č. 528/218 v k. ú. Prievidza“a a nahrádza sa textom: 
„v prospech investora stavby  a v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 528/722, 528/727, 
528/732, 528/735, 528/740, 528/745 a 528/750   a stavieb stojacich na nich.“ 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 

 
Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Erika Vašková, referentka právnej kancelárie. 

 
Slovenská republika - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom   
M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, IČO: 003328, zast. PhDr. Ivanom Brečkom, MBA,  
požiadala o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov pre potreby stavby 
„Obchvat mesta Prievidza   I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“, časti pozemkov 
špecifikovaných v tabuľkách č. 1 a 2, zameraných Geometrickým plánom  č. 31728553-
01/2012-DZ, ktorý vyhotovila firma GPS spol. s r.o., Námestie sv. Mikuláša, Zadné Trakty 
1721/26A, Stará Ľubovňa dňa 26.10.2012 a doloženým Znaleckým posudkom  č. 168/2020, 
vypracovaným znalcom: Ing. Mariánom Mrázikom, Do Stošky 14, 010 04 Žilina dňa 
23.9.2020 a o rozšírenie záberu pozemkov v rámci predmetnej stavby, špecifikovaných 
v tabuľke č. 3 a 4,  ktoré boli zistené pri aktualizácii dokumentácie pre stavebné povolenie a 
boli zamerané GP č. 22421-2018-DZ, vyhotoveným spol. ISPO Inžinierske stavby Prešov 
dňa 16.06.2018, s doložením Znaleckého posudku   č. 188/2020, vypracovaným znalcom: 
Ing. Mrázik Marián, Do Stošky 14, 010 04 Žilina dňa 16.10.2020. Pozemky budú využité ako 
manipulačné plochy potrebné počas doby výstavby. Predpokladaný termín začiatku 
realizácie stavby je rok 2021, za začiatok doby prenájmu sa považuje deň začatia 
stavebných prác na pozemkoch a nájom bude ukončený dňom uvedenia prenajímaných 
častí pozemkov do pôvodného stavu. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli.  

MsZ uznesením č. 47/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov pre potreby 
stavby „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“, 
špecifikovaných v tabuľkách č. 1 a 2, zameraných Geometrickým plánom  č. 31728553-
01/2012-DZ, ktorý vyhotovila firma GPS spol. s r.o., Námestie sv. Mikuláša, Zadné Trakty 
1721/26A, Stará Ľubovňa dňa 26.10.2012 a doloženým Znaleckým posudkom č. 168/2020, 



10 

 

vypracovaným znalcom: Ing. Mariánom Mrázikom, Do Stošky 14, 010 04 Žilina dňa 
23.9.2020 a časti pozemkov špecifikovaných v tabuľke č. 3  a 4,  ktoré boli zistené pri 
aktualizácii dokumentácie pre stavebné povolenie a boli zamerané GP  č. 22421-2018-DZ, 
vyhotoveným spol. ISPO Inžinierske stavby Prešov dňa 16.06.2018, s doložením Znaleckého 
posudku   č. 188/2020, vypracovaným znalcom: Ing. Mrázik Marián, Do Stošky 14, 010 04 
Žilina dňa 16.10.2020, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odôvodnený tým, že 
predmetné pozemky budú užívané ako manipulačné plochy a bude cez časť z nich 
zabezpečený prístup k stavbe „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase 
budúcej I/64“, za podmienok: nájomného vo výške určenej Znaleckými posudkami č. 
168/2020 a 188/2020, a to 1,64 €/m2/rok, pričom platba za prvý rok užívania všetkých 
pozemkov bude uhradená do 60 dní odo dňa doručenia podpísanej nájomnej zmluvy 
a alikvotná časť za ďalšie obdobie (dočasný záber) bude vyčíslená po dátume uvedenia 
pozemkov do pôvodného stavu a vyplatená jednorazovou platbou do 30 dní odo dňa 
ukončenia nájmu a s podmienkou, že do času posúdenia statikom, nebude možné využiť 
mostové teleso na Mierovom námestí. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 
Oliver Škopec, Rybníčky 1769/2, Bojnice, IČO: 14259745, požiadal o nájom nehnuteľnosti, 
časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parc. reg. CKN č. 5305/6, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 32111 m2, zapísanej na LV č. 1, nachádzajúcej sa 
na Ceste Vl. Clementisa, za účelom predaja kvetín, ovocia a zeleniny, v rozsahu výmery 6 
m2 - pozemok pod stánkom a v rozsahu výmery 9 m2 - časť pozemku priľahlého k stánku, 
slúžiaceho  na vykladanie tovaru (výmera bude upresnená po doručení GP). Zámer bol 
zverejnený na úradnej tabuli mesta. 
Michal Dobiaš apeloval na riešenia vzhľadu stánku s architektkou mesta.  Ing. Erika Vašková 
uviedla, že táto podmienka bude zakotvená v nájomnej zmluve.  
MsZ uznesením č. 48/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z 
parcely reg. CKN č. 5305/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 32111 m2, zapísanej na 
LV č. 1, nachádzajúcej sa na Ceste Vl. Clementisa, z ktorej bola Geometrickým plánom č. 
48185655-2/2021 vyhotoveným geodetom: Patricius Sova – Geoskteam, Prievidza dňa 
13.01.2021, zameraná a novovytvorená parcela CKN č. 5305/16 s výmerou 25 m2, pričom 
pozemok pod stánkom je vo výmere 6 m2 a pozemok priľahlý k stánku, slúžiaci  na 
vykladanie tovaru je vo výmere 19 m2, pre Olivera Škopca, Rybníčky 1769/2, Bojnice, IČO: 
14259745, za účelom predaja kvetín, ovocia a zeleniny, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby 
jeho obyvateľov, a tiež z dôvodu, že pozemok sa nachádza pod stánkom, ktorý žiadateľ 
prevádzkuje, za podmienok: nájomného:  za pozemok pod stánkom vo výške: 0,20 €/m2/rok, 
za priľahlý pozemok vo výške 0,05 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou, s povinnosťou žiadateľa vzhľad stánku riešiť s architektom mesta. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Mesto Prievidza na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorilo so spol Roko gips, 
s.r.o.,  so sídlom Ul. G. Švéniho 10A, Prievidza  zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ 
zaviazal vykonať rekonštrukciu MŠ na Ul. Mišíka.   
Termín ukončenia a odovzdania diela bol dohodnutý do 25. 10. 2020. Spoločnosť požiadala 
mesto o odpustenie nároku na zmluvnú pokutu, svoju žiadosť spoločnosť odôvodnila 
prácami nad rámec diela, ako aj z dôvodu vzniknutej situácie v súvislosti s opatreniami – 
pandémiou covid 19 ako aj z dôvodu karantény na strane dodávateľov.  
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Právna kancelária predložila návrh  na  neuplatnenie si  (odpustenie) nároku na zmluvnú 
pokutu dohodnutú v Zmluve o dielo ev. č. 430/2020/2.4.1  dňa 14.05.2020, v znení dodatku 
č. 1,  v ktorej sa  zhotoviteľ sa zaviazal zhotoviť pre  objednávateľa  dielo, a to  
„Rekonštrukciu MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza“. 
MsZ uznesením č. 49/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo odpustenie zmluvnej pokuty 
vo výške 14.000,00 € za omeškanie s ukončením a odovzdaním diela „Rekonštrukcia MŠ na 
Ulici M. Mišíka, Prievidza" v zmysle Zmluvy o dielo ev. č. 430/2020/2.4.1  dňa 14.05.2020 
v znení Dodatku č. 1 k ZoD, zhotoviteľovi Roko gips, s.r.o.,  so sídlom Ul. G. Švéniho 10A, 
Prievidza, IČO: 36 302 031. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 5 sa zdržalo 
 
Slovenská republika, v zastúpení Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19    Bratislava, 
požiadala o kúpu: častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 
1: geometrickým plánom č. 31728553-02/2012, 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. 
1226/1, orná pôda s výmerou 1985 m2, odčlenený diel 44 vo výmere 380m2, ktorý 
predstavuje novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 7771/90, zastavaná plocha a 
nádvorie  vo výmere 380m2, z pozemku parcela registra EKN č. 1226/1, orná pôda s 
výmerou 1985 m2, odčlenený diel 46 vo výmere 303m2, ktorý predstavuje novovytvorený 
pozemok parcela registra CKN č. 7771/91, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 303m2,  
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. 
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 21 528,16 € (slovom: 
dvadsaťjedentisícpäťstodvadsaťosem EUR, šestnásť  centov). 
MsZ uznesením č. 50/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, 
zapísaných na LV č. 1: Geometrickým plánom č. 31728553-02/2012, 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. 1226/1, orná pôda s výmerou 1985 m2, odčlenený diel 44 
vo výmere 380m2, ktorý predstavuje novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 
7771/90, zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 380m2, z pozemku parcela registra EKN č. 
1226/1, orná pôda s výmerou 1985 m2, odčlenený diel 46 vo výmere 303m2, ktorý 
predstavuje novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 7771/91, zastavaná plocha a 
nádvorie  vo výmere  303 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. 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 
21 528,16 € (slovom: dvadsaťjedentisícpäťstodvadsaťosem EUR, šestnásť  centov), 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 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. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín, Jilemníckeho 1, Trenčín, 
požiadalo o súhlas mesta Prievidza so zápisom do katastra nehnuteľností, Geometrického 
plánu 32/2020-PD, vyhotoveného spoločnosťou Geodézia LMPD, s.r.o., Hollého ul. č. 7 
Žilina, úradne overený Ing. Barborou Petriskovou, pod číslom G1-727/2020, týkajúceho sa 
pozemku zapísaného na LV č.1, parcela registra CKN č. 1940/49 vo výmere 1 m2, pozemku 
zapísaného na LV 10652, parcela registra CKN č. 2090/22 vo výmere 5 m2 a pozemkov 
zapísaných na LV č. 8483, parcela registra CKN č. 1941/3 vo výmere 1 m2 a parcela registra 
CKN č. 1941/4 vo výmere 6 m2 a to z dôvodu zamerania stavby po rekonštrukcii, budova so 
súpisným číslom 397 nachádzajúcej sa na Ulici M. Mišíka v Prievidzi. MsZ sa žiadosťou 
zaoberalo 26.10.2020, ale nakoľko došlo k zmene výmery, právna kancelária navrhla 
pôvodné uznesenie zrušiť a nahradiť novým. 
MsZ uznesením č. 51/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky: parcela 
registra CKN č. 1940/49 vo výmere 1 m2, odčlenený z pozemku parcela registra CKN č. 
1940/2, vedeného na LV č.1, parcela registra CKN č. 2090/22 vo výmere 5 m2, odčlenený 
z pozemku parcela registra EKN č. 272/1, vedeného na LV č.10652, parcela registra CKN č. 
1941/3 vo výmere 1 m2, odčlenená z pozemku parcela registra CKN č. 1941/1, vedeného na 
LV č. 8483, parcela registra CKN č. 1941/4 vo výmere 6 m2, odčlenená z pozemku parcela 
registra CKN č. 1941/1, vedeného na LV č. 8483, všetky pozemky odčlenené a zamerané 
Geometrickým plánom 32/2020-PD, vyhotoveným spoločnosťou Geodézia LMPD, s.r.o., 
Hollého ul. č. 7 Žilina, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou, pod číslom G1-
727/2020, pre Slovenskú republiku, v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za 
cenu 70,00 €/m2, za účelom scelenia pozemku nachádzajúceho sa na Ulici M. Mišíka 
v Prievidzi, spôsob prevodu pozemku ako dôvod hodný osobitného zreteľa. MsZ zároveň 
zrušilo uznesenie MsZ č. 289/20 zo dňa 26.10.2020. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
František Borko,  trvalý pobyt Podhorská ulica 63, 971 01 Prievidza, požiadal o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku z parcely registra E KN č. 313/1, ostatná 
plocha v rozsahu výmery 80 m2 , vedený na LV č. 1599 na záhradkárske účely. Pozemok je 
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa nachádzajúci sa pred jeho rodinným 
domom. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 2.2.2021. 
MsZ uznesením č. 52/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 379/1, 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 80 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela 
registra E KN č. 313/1 ostatná plocha  s výmerou 2629 m2, Geometrickým plánom č. 
301/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., so sídlom Ul. J. Kráľa 
1713/1A, 972 01 Bojnice dňa 01. 12. 2020, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou 
dňa 10. 12. 2020 pod č. 1401/20  pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1599, pre Františka 
Borku,  trvalý pobyt Podhorská ulica 63, 971 01 Prievidza, za cenu 10,00 €/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 žiadateľa – kupujúceho. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Peter Ščípa, trvalý pobyt Duklianska ulica 53/5, 971 01 Prievidza, požiadal o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5098/1,  zastavané 
plochy a nádvorie v rozsahu výmery približne 70 m2   resp. 45 m2, vedený na LV č. 1, na 
záhradkárske účely. Pozemok sa nachádza na Traťovej ulici a je priľahlý k nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa. (Na základe predloženia žiadosti pána D. Plaštiaka, žiadateľ žiada 
o kúpu pozemku v rozsahu výmery 45 m2 tak ako uvádza v pôvodnej žiadosti). 
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MsZ uznesením č. 53/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra 
C KN č. 5098/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 44 m2, zameraný a odčlenený 
z pozemku parcela registra C KN č. 5098/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1951 
m2, Geometrickým plánom č. 48185655-16/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 20. 01. 2021, úradne 
overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 29. 01. 2021 pod číslom 35/21, pozemok vedený 
na LV č. 1, pre Petra Ščípu, trvalý pobyt Duklianska ulica 53/5, 971 01 Prievidza, za cenu 
20,00 €/m2, na záhradkárske účely, spôsob 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 svojim umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – 
kupujúceho. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Daniel Plaštiak, trvalý pobyt Športová ul. 14/53, 971 01 Prievidza, požiadal o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5098/1,  zastavané 
plochy a nádvorie v rozsahu výmery 25 m2, vedený na LV č. 1, na účel rozšírenia záhrady. 
Pozemok sa nachádza na Traťovej ulici a je priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. 
MsZ uznesením  č. 54/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra 
C KN č. 5098/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 24 m2, zameraný a odčlenený 
z pozemku parcela registra C KN 5098/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1951 m2, 
Geometrickým plánom č. 48185655-16/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 20. 01. 2021, úradne 
overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 29. 01. 2021 pod číslom 35/21, pozemok vedený 
na LV č. 1, pre Daniela Plaštiaka, trvalý pobyt Športová ul. 14/53  971 01 Prievidza, za cenu 
20,00 €/m2, na záhradkárske účely, spôsob 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 svojim umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – 
kupujúceho. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Jozef Murko  a manželka Silvia,  spoločne  trvalý pobyt Ulica I. Vysočana 748/3B, 971 01 
Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku, z parcely registra 
C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 13 m2 , vedený na LV č. 1, na účel 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, nakoľko podľa skutočného zamerania pozemku 
sa prišlo na skutočnosť, ktorej si žiadatelia neboli vedomí a to, že plot je posunutý 
a žiadatelia túto časť pozemku užívajú od roku 2014, kedy nadobudli kúpou rodinný dom. 
Priľahlý pozemok bol už v tom čase oplotený. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 
22. 01. 2021.  
MsZ uznesením č. 55/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5400/248, 
ostatná plocha s  výmerou 12 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 
5400/42 ostatná plocha s výmerou 11 325 m2, Geometrickým plánom č. 48185655-228/2020, 
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 
Prievidza dňa 27. 10. 2020, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 14. 01. 2021 pod 
číslom 1417/2020 pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Jozefa Murka a manželku 
Silviu, spoločne trvalý pobyt  Ulica I. Vysočana 748/3B, 971  01 Prievidza, do BSM, za cenu 
20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  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 
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pozemok nie je pre mesto využiteľný a svojim umiestneným  je bezprostredne priľahlý 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – kupujúcich, ktorí ho užívajú od roku 2014.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Ing. Erika Vašková podala informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Kultúrnym 
a spoločenským strediskom v Prievidzi (KaSS) dňa 20.01.2021 na základe uznesenia MsZ               
č. 345/20 zo dňa 07.12.2020 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom dočasne 
prebytočného majetku - nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to: nehnuteľnosť v správe 
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi- nebytové priestory v budove kina Baník 
Prievidza vo výmere 278,34 m2 (bez priestoru kinosály), ktoré sa nachádza na ulici M.R. 
Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, 
parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105 m2 na 
kultúrno - spoločenské účely. Bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie zmluvy na 
nájom dočasne prebytočného majetku, súťažný návrh podala: spoločnosť Spapla, s. r. o., so 
sídlom Na vŕšku 50025/25/11, 971 01 Prievidza, ponuka nájomného 1 €/rok, na kultúrno-
spoločenské účely. MsR uznesením č. 65/21 zo dňa 15. 02. 2021 odmietla  doručený návrh 
spoločnosti Spapla, s. r. o., so sídlom Na vŕšku 50025/25/11, 971 01 Prievidza v súlade 
s bodom 13. vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže a to z dôvodu, že s ohľadom na aktuálnu 
pandemickú situáciu sa priestory, ktoré boli predmetom obchodnej verejnej súťaže 
prenajímajú na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek 
biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-
19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu. 
Informáciu zobralo MsZ uznesením č. 56/21 na vedomie. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Spoločnosť KURATÍVA, s.r.o., so sídlom Kysucký Lieskovec 266, 023 34 Kysucký Lieskovec, 
IČO: 36 691 291, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 
č. 18170/L, v zastúpení MUDr. Jozef Borák, konateľ, požiadala o nájom nehnuteľnosti – 
nebytových priestorov v budove kina Baník Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere 
278,34 m2, ktoré sa nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník 
zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 12, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy 
a nádvoria v celkovej výmere 1105 m2, na účel zriadenia odberového miesta pre 
vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného 
respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, 
prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené 
v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Zámer bol zverejnený na 
úradnej tabuli dňa  05.02.2021.  
MsZ uznesením č. 57/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  výnimku z bodu 5.1.5 
Internej smernice č. 80 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, týkajúcu sa 
prerokovania žiadosti o nájom v orgánoch stanovených v tomto bode Internej smernice č.80 
a to tak, že žiadosť definovaná v článku I. bod a) tohto uznesenia nepodlieha prerokovaniu a 
vyjadreniu architekta mesta, príslušného výboru volebného obvodu, komisií, ale iba 
prerokovaniu v MsR a MsZ, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa presnejšie 
špecifikovaných v článku II. písm. b) tohto uznesenia súvisiacich s aktuálnou pandémiou 
koronavírusu SARS- Cov- 2, nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti – 
nebytových priestorov v budove kina Baník Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere 
278,34 m2, ktoré sa nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník 
zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 12, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy 
a nádvoria v celkovej výmere 1105m2, pre spoločnosť KURATÍVA s.r.o., so sídlom Kysucký 
Lieskovec 266, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO: 36 691 291, v zastúpení MUDr. Jozef 
Borák, konateľ, na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek 
biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-
19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu 



15 

 

a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva 
Slovenskej republiky, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko aktuálna 
situácia súvisiaca s pandémiou nového koronavírusu SARS- Cov-2, spôsobujúceho 
respiračné ochorenie COVID-19 si vyžaduje urýchlené zriadenie odberných miest na 
vykonávanie odberu vzoriek, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov, 
ako aj ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za podmienok – 
nájomného  vo výške 1 €/mesiac a úhrad energií vo výške 50 €/mesiac, na dobu určitú do 
30.06.2021 s týždennou výpovednou lehotou.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Spoločnosť  Laser therapy, k.s., so sídlom Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava- mestská 
časť Ružinov, IČO: 52 968 596, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sr, vložka č. 1892/B, v zastúpení F & B s.r.o., komplementár, požiadala o nájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza, v správe Základnej školy, Rastislavova ulica 
416/4, 971 01 Prievidza, nachádzajúci sa v budove súpisné číslo 10416 zapísanej na LV č. 
8483 postavenej na pozemku parcela registra CKN č.1940/1 v k.ú. Prievidza- nebytový 
priestor v celkovej výmere 530 m2, ktorý pozostáva z veľkej telocvične, malej telocvične, 2 
sociálnych zariadení, šatne a priľahlých chodieb, na účel zriadenia odberového miesta pre 
vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného 
respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, 
prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené 
v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Zámer bol zverejnený na 
úradnej tabuli dňa 05.02.2021.   
MsZ uznesením č. 58/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo výnimku z bodu 5.1.5 
Internej smernice č. 80 IS-80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza týkajúcu sa 
prerokovania žiadosti o nájom v orgánoch stanovených v tomto bode Internej smernice č.80, 
a to tak, že žiadosť definovaná v článku I. bod a) tohto uznesenia nepodlieha prerokovaniu a 
vyjadreniu architekta mesta, príslušného výboru volebného obvodu, komisií, ale iba 
prerokovaniu v MsR a MsZ, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa presnejšie 
špecifikovaných v článku II. písm. b) tohto uznesenia súvisiacich s aktuálnou pandémiou 
koronavírusu SARS- Cov- 2, MsZ schválilo nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 
Prievidza, v správe Základnej školy, Rastislavova ulica 416/4, 971 01 Prievidza, 
nachádzajúcej sa v budove súpisné číslo 10416 zapísanej na LV č. 8483 postavenej na 
pozemku parcela registra CKN č.1940/1 v k.ú. Prievidza- nebytový priestor v celkovej 
výmere 530 m2, ktorý pozostáva z veľkej telocvične, malej telocvične, 2 sociálnych zariadení, 
šatne a priľahlých chodieb, pre spoločnosť Laser therapy, k.s., so sídlom Trenčianska 53/b, 
821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov, IČO: 52 968 596, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, vložka č. 1892/B, v zastúpení F & B s.r.o., 
komplementár, na účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek 
biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-
19, vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu 
a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva 
Slovenskej republiky, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko aktuálna 
situácia súvisiaca s pandémiou nového koronavírusu SARS- Cov-2, spôsobujúceho 
respiračné ochorenie COVID-19 si vyžaduje urýchlené zriadenie odberných miest na 
vykonávanie odberu vzoriek, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy tj. starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov, 
ako aj ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za podmienok – 
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nájomného  vo výške 1 €/mesiac a úhrad energií, na dobu určitú do 30.06.2021 s týždennou 
výpovednou lehotou.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 

 
Právna kancelária predložila návrh na zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 32/21 zo dňa 
08.02.2021  - zmena podmienok nájmu – nebytových priestorov v budove kina Baník 
Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere 278,34 m2, ktorá sa nachádza na Ulici M.R. 
Štefánika 1 v Prievidzi, pre spoločnosť Ados Szibillová s.r.o., so sídlom Poruba 98, 972 11 
Lazany, IČO: 50 619 438, v zastúpení Mgr. Hedvika Szibillová, konateľka, na účel zriadenia 
odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú 
diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19. 
MsZ uznesením č. 59/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uznesenia MsZ 
v Prievidzi č. 32/21 zo dňa 08.02.2021  takto: vypúšťa sa celý text uznesenia v časti II.) 
a nahrádza sa novým textom: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
a) výnimku z bodu 5.1.5 Internej smernice č. 80 IS-80 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Prievidza týkajúcu sa prerokovania žiadosti o nájom v orgánoch stanovených v tomto 
bode Internej smernice č.80 a to tak, že žiadosť definovaná v článku I. bod a) tohto 
uznesenia nepodlieha prerokovaniu a vyjadreniu architekta mesta, príslušného výboru 
volebného obvodu, komisií, MsR, ale iba prerokovaniu v MsZ, a to z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa presnejšie špecifikovaných v článku II. písm. b) tohto uznesenia 
súvisiacich s aktuálnou pandémiou koronavírusu SARS- Cov- 2,  
b) nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti – nebytových priestorov 
v budove kina Baník Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere 278,34 m2, ktorá sa 
nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 
5632, súpisné číslo 12, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej 
výmere 1105 m2, pre spoločnosť Ados Szibillová s.r.o., so sídlom Poruba 98, 972 11 Lazany, 
IČO: 50 619 438, v zastúpení Mgr. Hedvika Szibillová, konateľka, na účel zriadenia 
odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú 
diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým 
koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to v rozsahu 
a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 
republiky, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko aktuálna situácia 
súvisiaca s pandémiou nového koronavírusu SARS- Cov-2, spôsobujúceho respiračné 
ochorenie COVID-19 si vyžaduje urýchlené zriadenie odberných miest na vykonávanie 
odberu vzoriek, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy t.j. 
starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov, ako aj ochrana 
zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce podľa zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za podmienok – nájomného  vo výške 
1 €/mesiac, úhrad energií vo výške 50 €/mesiac, na dobu určitú do 30.06.2021 s týždennou 
výpovednou lehotou, s účinnosťou odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 

 
K bodu 13) 

„Interpelácie poslancov“ 
 Ing.  Natália Svítková požiadala spol. TSMPD, s.r.o., o odstránenie posypu po 
zimnom období z chodníkov.  
Ďalej uviedla, že na internetovej stránke mesta v sekcii školstvo nie je zverejnené VZN 
o poplatkoch v školstve (VZN  mesta Prievidza č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a 
prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a žiaka školského 
zariadenia zriadených na území mesta Prievidza na rok 2021) a požiadala o doplnenie. 
Požiadala o zverejnenie manuálu k poplatkom v školstve.  
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 Bc. Branislav Gigac konštatoval, že spol. TSMPD, s.r.o., postupne zabezpečuje 
odstraňovanie vianočnej výzdoby v rámci mesta, požiadal  o odstránenie vianočnej výzdoby, 
ktorá bola zakúpená z prostriedkov VVO 3 (anjel pri kostole, strom atď.) 
 
 Július Urík sa pýtal na kolaudáciu MŠ na Ul. M. Mišíka.  Primátorka mesta uviedla, že 
mesto má problém s kolaudáciou škôlky, stavba je dokončená, avšak príslušný stavebný 
úrad v Novákoch  nevykonáva z dôvodu pandémie kolaudácie.  Primátorka mesta uviedla, že 
osobne túto záležitosť riešila na odbore školstva, v súčasnosti mesto rieši zmenu stavebného 
úradu tak, aby čo najskôr došlo ku kolaudácii objektu.    
 
 

K bodu 14) 
„Diskusia poslancov a poslanecké podnety“ 

Bc. Branislav Gigac sa poďakoval poslancovi Júliusovi Uríkovi za správu DR spol. 
SMMPD, s.r.o.  Rovnako požiadal aj o doručenie správy DR spol. TSMPD, s.r.o., na základe 
interpelácie, ktorú podal na predchádzajúcom MsZ.  

Bc. Branislav Gigac požiadal primátorku mesta o informáciu k aktuálnej situácii v ZpS 
Prievidza.  Primátorka mesta uviedla, že v ZpS sa situácia zhoršila, došlo k ďalším úmrtiam 
klientov.  Riaditeľ zariadenia ju pravidelne o situácii informuje.  Posledné testovanie ukázalo 
8 pozitívnych osôb.  Vyjadrila ľútosť nad situáciou. Čo sa týka strediska na Ul. Okáľa, tam je 
situácia zatiaľ dobrá. Počet zamestnancov je stabilizovaný.  

Helena Dadíková uviedla, že dostala zaujímavý mail, čo sa týka vzdelávania detí, 
podnet odstúpila na ministerstvo aj odbor školstva. Ďalej hovorila o podnete obyvateľa na 
zakúpenie vitamínov pre seniorov. Na podnet reagovala MDDr. Veronika Drábiková, ktorá 
uviedla, že podľa najnovších štúdií vitamíny ako C, D, zinok nie sú pri pandémii covid19 až 
tak dôležité ako respirátory. Konštatovala, že krok mesta s doručovaním respirátorov 
obyvateľom považuje za dobrý. 

 
 

K bodu 15) 
„Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť a ukončila rokovanie MsZ. V závere poďakovala všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomohli na testovaní počas posledného víkendu.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 22. 02. 2021 
formou videokonferencie  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................    .................................................. 
    MDDr. Veronika Drábiková    Ing. Natália Svítková     
               overovateľ I.                    overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
            ................................................    .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  24. 02. 2021 

 
 


