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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 18. 8. 2015 
od 382 do  444 

 
382. Vyhodnotenie uznesení MsR 
383. Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2015 
384. Správa o činnosti spol. SMMP, s. r. o.,  za I. polrok 2015 
385. Zmena uzn. MsZ č. 283/15 (zámer mesta predať bytový dom na Ul. M. Falešníka) 
386. Informácia o plnení kom. a naj. zmlúv spol. TSMPD, s. r. o., za obdobie 1 – 6/2015 
387. Odpredaj hmotného majetku – osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi 
388. Stanovisko Vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ k vyradeniu vozidla 

SEAT INCA 
389. Opätovný návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku mesta – motorové vozidlo 

Škoda Octavia 1.6 FSI 
390. Výstavba 4. nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti na sídlisku 

Necpaly 
391. Rozmiestnenie VOK na II. polrok 2015 
392. Informácie k riešeniu stojísk pre kontajnery TKO 
393. Informácia k polopodzemnému systému zberu odpadov – MOLOK 
394. Návrh IS č. 84 – Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach samosprávy 

mesta Prievidza 
395. Žiadosť Stanislava Kmeťa – Železiarstvo a rozličný tovar, o nájom nehnuteľností – časti 

pozemkov 
396. Žiadosť Milana Hrušku o nájom časti pozemkov 
397. Žiadosť Jaroslava Hanzela – RADEMAR o predĺženie nájmu nehnuteľnosti – neb. 

priestoru školského bufetu 
398. Preverenie zmluvných podmienok prevádzkovania bufetov v základných školách 
399. Žiadosť spol. TO-MY-STAV, s. r. o., o nájom  pozemkov 
400. Žiadosť OZ Slovenský skauting o nájom nebyt. priestorov   
401. Žiadosť Pozemkového spoločenstva – Urbárskeho spolku Necpaly o súhlas 

o odčlenenie časti pozemku 
402. Návrh finančnej komisie na predaj majetku Romanovi Bakusovi 
403. Žiadosť spol. BA COM, s. r. o.,  o nájom časti pozemku 
404. Podnet „z odkazu pre starostu“ – umiestnenie prenosných búd vedľa ihriska vo Veľkej 

Lehôtke 
405. Opakovaná ponuka Ľudmily Slaninovej na predaj pozemku 
406. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod ZŠ na Rastislavovej ul. a budovou bývalej 

polikliniky a bývalým röntgenom 
407. Opakovaná ponuka spol. ViaReal, s.r.o., na predaj pozemku 
408. Majetkoprávne usporiadanie pozemkov v areáli cintorína na Mariánskej ul.  
409. Určenie vlastníckych hraníc rozhrania Veľkonecpalskej ul. a Poľnej ulice 
410. Žiadosť Jozefa Ziaťka o kúpu časti pozemku 
411. Návrh mesta na vyhlásenie OVS na predaj majetku  parc. č. 3591/1 
412. Opätovná žiadosť spol. B & B Montagen, s. r. o., o kúpu pozemkov 
413. Žiadosť Jána Ťapušíka o kúpu pozemkov 
414. Žiadosť Borisa Petroviča, Dušana Drnaja a Mariána Hanáka o kúpu časti pozemku 
415. Žiadosť Ing. Štefana Mikuška o kúpu časti pozemku 
416. Žiadosť Ľuboša Karaka o kúpu časti pozemku 
417. Žiadosť Michala Hubu a Lucie Hubovej o kúpu časti pozemku 
418. Žiadosť Petra Wesserleho o zníženie kúpnej ceny pozemku 
419. Žiadosť Mgr. Mariána Zaťka o zníženie kúpnej ceny pozemku 
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420. Stanovisko spol. TECH REALITY, s. r. o., k trhovej cene nehnuteľností budovy 
Slovenskej sporiteľne, a. s.  

421. Informácia o OVS na prevod nehnuteľností na Staničnej ulici 
422. Návrh na vyhlásenie novej OVS na predaj nehnuteľností na Staničnej ulici 
423. Návrh spol. Billa, s. r. o., o zníženie kúpnej ceny  (zmena uzn. MsZ č. 271/14) 
424. Žiadosť OZ Karate Klub Prievidza – FKŠ o dlhodobý nájom nebyt. priestoru – telocvične 

v CVČ Spektrum 
425. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu 

mesta za obdobie 1 – 6/2015 
426. Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015 
427. Informácie o projekte rekonštrukcie futbalového štadióna v Prievidzi 
428. Protest prokurátora proti VZN mesta Prievidza č. 155/2014 o prevádzkovom poriadku 

pohrebísk 
429. Návrh VZN mesta Prievidza č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
430. Informácia o pripravenom projekte „ Modernizácia kamerového systému v Prievidzi“ 
431. Informácia o pripravenom projekte „Obnova výchovy a vzdelávania 2015 – ZŠ 

Dobšinského“ 
432. Informácia o pripravenom projekte „Obnova výchovy a vzdelávania 2015 – MŠ Nábr. sv. 

Cyrila“ 
433. Informácia o pripravenom projekte „Obnova výchovy a vzdelávania 2015 – CVČ 

Prievidza“ 
434. Zmeny v členstve bytovej rady 
435. Zmena zapisovateľky VVO č. 2 
436. Poslanecký návrh Heleny Dadíkovej na zvýšenie odmien pre zapisovateľky VVO 

a komisií MsZ 
437. Žiadosť Pavlíny Bakaiovej o zriadenie vecného bremena 
438. Žiadosť Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia o zriadenie vecného bremena 
439. Žiadosť Františka Hrica a manž. o zriadenie vecného bremena 
440. Žiadosť Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, zast. spol. SLENER, s. r. o.,  

o zriadenie vecného bremena 
441. Žiadosť RNDr. Tomislava Juríka, CSc., o prehodnotenie výšky odplaty 
442. Žiadosť spol. 2MI Group, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
443. Žiadosť Viliama Buttka a Lucie Sokolovej o zriadenie vecného bremena 
444. Žiadosť ÚPSVaR Prievidza o spoluprácu pri zabezpečovaní čistoty a poriadku 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 18. 8. 2015 
od 382 do  444 

 
číslo: 382/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 

rok 2009: 137/III.,   
rok 2011: 189/II.,    
rok 2012: 125/IV., 169/II. a),  202/II., 360/IV.,  
rok 2013: 96/III.,  
rok 2014: 114/II.b)c) III., 259/II., 297/II., 361/II.,  375/II., 387/II., 465/III., 472/III.a),    
rok 2015: 35/II., 38/II., 55/III., 109/II.a)b), 111/II., 112/II., 120/II., 149/II., 182/I., 187/II., 

237/II., 255/II., 255/III., 270/II., 273/II., 274/II., 300/II., 315/II., 362/II., 379/II.,  
 

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
 rok 2012: 207/II.,  
 rok 2013: 378/II.,  

rok 2014: 117/II., 161/II., 485/III. 
rok 2015: 8/III., 55/II., 106/II., 109/IIc)d), 203/II., 262/I., 286/I., 298/I., 318/II., 319/II., 

332/II., 381/III. 
IV. ruší 
 rok 2015: 290/I., 
V. mení 
 rok 2015: 300/II. pôvodný text v časti II. sa  vypúšťa a nahrádza textom: 

„ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť cenovú ponuku na osadenie ohradového pletiva do 
výšky 1,2 m v nevyhnutnom rozsahu pozdĺž detského ihriska vo Veľkej Lehôtke“. 

 
číslo: 383/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 
2015, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi za I. polrok 2015. 

 
číslo: 384/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informatívnu správu o činnosti spol. SMMP, s. r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy 
hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti 
s odpredajom bytov a nebytových priestorov a Komisionárskej zmluvy za I. polrok 2015, 

II. odporúča MsZ  
zobrať na vedomie informatívnu správu o činnosti spol. SMMP, s. r. o., o plnení Zmluvy 
o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

4 

 

účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov a Komisionárskej 
zmluvy za I. polrok 2015. 
 

číslo: 385/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uzn. MsZ č. 283/15 zo dňa 30. 06. 2015, ktorým MsZ schválilo zámer 
mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta – bytový dom na Ul. M. Falešníka 14, 
súp. č. 434, nachádzajúceho sa na pozemku parcela CKN č. 3969 a bytov 
nachádzajúcich sa v bytovom dome vo vlastníctve mesta Prievidza,  

II. odporúča MsZ  
 schváliť zmenu uzn. MsZ č. 283/15 zo dňa 30. 06. 2015 takto: 

v časti II. písm. a) znie: 
 „nájomcom, ktorí užívajú byty na základe nájomných zmlúv uzatvorených na dobu 

neurčitú  

Petrovi Beriacovi, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza a manž. Jarmile, 

trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 27 na 2. poschodí vo vchode č. 

14 

Mariánovi Kurucovi a manž. Oľge, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt 

č. 38 na 3. poschodí vo vchode č. 14 

Kolomanovi Rajnohovi a manž. Vlaste, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, 

Prievidza, byt č. 66 na 6. poschodí vo vchode č. 14 

Jozefovi Gajdošovi, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 77 na 7. 

poschodí vo vchode č. 14   

podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov “ 

časť II. písm. b) znie: 
 

„nájomcom, ktorým boli prenechané byty do užívania na základe nájomných zmlúv 

uzatvorených na dobu určitú  

Štefanovi Vojcekovi, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 9 na 

prízemí vo vchode č. 14 za cenu podľa znaleckého posudku zníženú o 30 % 

Jolane Bartošovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza a Matejovi 

Brandovi, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 24 na 2. poschodí vo 

vchode č. 14 za cenu podľa znaleckého posudku zníženú o 30 % 

Jozefovi Kotlárovi a manž. Zuzane, spoločne trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, 

Prievidza, byt č. 25 na 2. poschodí vo vchode č. 14 za cenu podľa znaleckého posudku 

zníženú o 30 % 

Ľudovítovi Sumanovi, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 28 na 2. 

poschodí vo vchode č. 14 za cenu podľa znaleckého posudku zníženú o 30 % 

Samuelovi Volekovi, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 35 na 3. 

poschodí vo vchode č. 14 za cenu podľa znaleckého posudku zníženú o 30 % 

Ingrid Brandovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 36 na 3. 

poschodí vo vchode č. 14 za cenu podľa znaleckého posudku zníženú o 30 % 

Oľge Mihokovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 53 na 5. 

poschodí vo vchode č. 14 za cenu podľa znaleckého posudku zníženú o 30 % 

Rozárii Biháriovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 56 na 5. 

poschodí vo vchode č. 14 za cenu podľa znaleckého posudku zníženú o 30 % 
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Milanovi Mališovi, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 74 na 7. 

poschodí vo vchode č. 14 za cenu podľa znaleckého posudku zníženú o 30 % 

Ivete Sumanovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, byt č. 76 na 7. 

poschodí vo vchode č. 14 za cenu podľa znaleckého posudku zníženú o 30 % 

spôsobom podľa § 9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že nadobúdatelia byty užívajú dlhodobo na 
základe nájomných zmlúv,  
s použitím platobných podmienok úhrady kúpnej ceny podľa VZN 20/1994 o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien, §2, ods. 2, písm. d) a IS-69 
Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku mesta 
Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám, v znení Doplnku č. 1, ods.3.8.1. 
druhá veta, 3.8.3 až 3.8.5. a ostatných ustanovení primerane; 
s obmedzením práva nadobúdateľa bytu vykonávať počas doby splácania kúpnej ceny 
rekonštrukčné  alebo iné práce v dôsledku ktorých by došlo alebo mohlo dôjsť 
k zvýšeniu hodnoty bytu oproti kúpnej cene bytu.“ 

III. odporúča MsZ 
uložiť konateľovi spol. SMMP, s. r.o. 
povinnosť predĺžiť nájomcom majúcim uzavretú nájomnú zmluvu  na dobu určitú, ktorí 
nemajú záujem o odkúpenie bytu a ktorí k 30. 09.2015 budú mať  vyrovnané všetky 
finančné náležitosti súvisiace s užívaním predmetného bytu, nájomný vzťah do 
30.9.2016.   

   
číslo: 386/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. Technické služby mesta 
Prievidza, s. r. o., za obdobie 1 – 6/2015 a pripomienky k časti „Cintoríny a domy 
smútku“, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. 
Technické služby mesta Prievidza, s. r. o., za obdobie 1 – 6/2015.  
 

číslo: 387/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, že na základe  opakovane zverejnenej ponuky na odpredaj hnuteľného 
majetku – motorového vozidla Škoda Fabia Combi 1.2, 12V,  EVČ PD 217 DB, rok 
výroby 2005, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 492,40 € v zmysle 
uznesenia MsR č. 280/15/II., písm. a) zo dňa 19.05.2015, bola v stanovenom termíne 
doručená jedna obálka, a to: Ivan Poliak, Ul. A. Žarnova 821/22, Prievidza, s cenovou 
ponukou  1 495,00 €, 

II.   odporúča primátorke mesta 
predať  hmotný  majetok –  osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi, 1.2, EVČ PD 
217 DB, rok výroby 2005,  Ivanovi Poliakovi, Ul. A. Žarnova 821/22, Prievidza,  za cenu 
1 495,00 €. 

 
číslo: 388/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, že v zmysle uznesenia MsR v Prievidzi č. 280/15/III. zo dňa 19.05.2015,  
Vyraďovacia,   oceňovacia   a  likvidačná  komisia  pri MsÚ  dňa 01.07.2015 prerokovala 
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návrh na vyradenie motorového vozidla SEAT INCA, EVČ PD 066 AT a odporučila  
ponechať toto motorové vozidlo v evidencii majetku mesta Prievidza,  

II.   odporúča primátorke mesta 
nevyradiť  a ponechať v evidencii majetku mesta motorové vozidlo SEAT  INCA, EVČ 
PD 066 AT, 

 
číslo: 389/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                 

opätovný návrh na vyradenie hmotného majetku  z evidencie majetku mesta Prievidza – 
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia 1.6 FSI,  EVČ PD 720 ED, rok výroby 2007, s 
počtom najazdených km 237 886, v celkovej obstarávacej cene 20 417,25 €, a to 
v zmysle Zápisu zo zasadnutia  vyraďovacej,   oceňovacej   a  likvidačnej  komisie  pri 
MsÚ zo dňa 11.05.2015, 

II.   trvá 
na uznesení MsR č. 281/15 zo dňa 19. 5. 2015, ktorým MsR neodporučila primátorke 
mesta vyradiť hmotný majetok  z evidencie majetku mesta Prievidza – osobné motorové 
vozidlo Škoda Octavia 1.6 FSI. 

 
číslo: 390/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                 

dôvodovú správu k zámeru obstarať kúpou stavbu „Výstavba 4. nájomného bytového 
domu vrátane technickej vybavenosti na sídlisku Necpaly, na Gazdovskej ulici v 
Prievidzi“, ktorú vybuduje spoločnosť TO – MY – STAV s.r.o., Kanianka na vlastné 
náklady a prenechanie pozemkov pod stavbou do nájmu investorovi TO – MY – STAV 
s.r.o., Kanianka; 

II. odporúča MsZ 
a) schváliť zámer obstarať kúpou nájomný bytový dom 2x12 bytových jednotiek 

realizovaného investorom TO – MY – STAV s.r.o., Kanianka, IČO 36 797 006 
v rámci investičnej akcie „Výstavba 4. nájomného bytového domu vrátane technickej 
vybavenosti na sídlisku Necpaly, na Gazdovskej ulici v Prievidzi“ a jeho odkúpenie 
mestom Prievidza po ukončení výstavby do vlastníctva za pomoci využitia štátnych 
prostriedkov na ich financovanie, a to použitie dotácií z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách 
na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a poskytnutia 
podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o 
Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,  

b) schváliť vybudovanie 4. nájomného bytového domu spoločnosťou TO – MY – STAV 
s.r.o., Kanianka v roku 2016, aby ho mesto Prievidza mohlo odkúpiť do vlastníctva 
v roku 2017, 

c) schváliť kúpnu cenu za kúpu bytového domu vo výške 1 042 641 eur (slovom jeden 
milión štyridsaťdvatisíc šesťstoštyridsaťjeden eur) vrátane DPH a kúpnu cenu za 
kúpu technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovému domu vo výške 102 598 eur 
(slovom stodvatisíc päťstodeväťdesiatosem eur) vrátane DPH, 

d) schváliť podanie žiadostí mesta Prievidza na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR o poskytnutie dotácií a na Štátny fond rozvoja bývania 
o poskytnutie podpory na zaplatenie kúpnej ceny bytového domu a jej prislúchajúcej 
technickej vybavenosti,  

e) schváliť uzatvorenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s investorom              
TO – MY – STAV s.r.o., Kanianka, IČO 36 797 006 ako budúcim predávajúcim,  až 
po povolení vkladu vlastníckeho práva na rozostavanú stavbu v katastri 
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nehnuteľností na liste vlastníctva investora, predmetom ktorej bude kúpa 4. 
nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti vybudovaného 
spoločnosťou TO – MY – STAV s.r.o., Kanianka na sídlisku Necpaly na Gazdovskej 
ulici v Prievidzi na pozemkoch, parcelách registra C-KN č. 6652/32, 6652/33 v k.ú. 
Prievidza podľa skutočného zamerania geometrickým plánom za cenu 1 042 641 
eur  vrátane DPH za bytový dom a 102 598 eur vrátane DPH za kúpu prislúchajúcej 
technickej vybavenosti k bytovému domu, pričom kúpna cena bude budúcemu 
kupujúcemu zaplatená takto : 
1. v časti výšky sumy finančných prostriedkov poskytnutých zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania  na výstavbu bytového domu do 5 dní  od obdržania finančných 
prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 

2. v časti výšky sumy finančných prostriedkov poskytnutých vo forme dotácie z 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu bytového 
domu a prislúchajúcej technickej vybavenosti k bytovému domu do 5 dní od ich 
obdržania z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na účet 
kupujúceho, 

3. povinnosť uhradiť kúpnu cenu vznikne kupujúcemu v prospech budúceho 
predávajúceho aj v dielčej forme nezávisle od toho, v akom poradí prídu vyššie 
uvedené finančné prostriedky na účet kupujúceho, 

4. povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v prospech budúceho predávajúceho 
vznikne až po protokolárnom odovzdaní bytového domu kupujúcemu s tým, že 
finančné prostriedky vrátane troch mesačných splátok pre ŠFRB budú zahrnuté 
v rozpočte mesta Prievidza na rok 2017 v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. 

 
číslo: 391/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza, 
zber biologicky rozložiteľného odpadu a triedený zber komunálnych odpadov s obsahom 
škodlivín v meste Prievidza v II. polroku 2015,                  

II. odporúča primátorke mesta 
postupovať v zmysle predloženého harmonogramu rozmiestnenia veľkoobjemových 
kontajnerov na území mesta Prievidza, zber biologicky rozložiteľného odpadu a triedený 
zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivín v meste Prievidza v II. polroku 2015. 
 

číslo: 392/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informácie k problematike riešenia stojísk pre kontajnery TKO,  
II. neodporúča primátorke mesta 
 postupovať v prácach na prekrytých stojiskách pre kontajnery TKO. 
 
číslo: 393/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 informáciu k polopodzemnému systému zberu odpadov – MOLOK,  
II. odporúča primátorke mesta 

rokovať s potencionálnymi výrobcami polopodzemného systému zberu odpadov – 
MOLOK, 

III. ukladá prednostovi MsÚ  
zabezpečiť podklady pre prípravu projektu – polopodzemného systému zberu odpadov 
MOLOK v meste Prievidza.  



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

8 

 

 
 
 
číslo: 394/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Internej smernice č. 84 – Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach 
samosprávy mesta Prievidza,   

II. odporúča MsZ 
schváliť Internú smernicu č. 84 – Zásady postupu pre vybavovanie petícií 
v podmienkach samosprávy mesta Prievidza. 

 
číslo: 395/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Stanislava Kmeťa - Železiarstvo a rozličný tovar, miesto podnikania Lehota pod 
Vtáčnikom,  Obrancov Mieru 544/35, o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela            
č. 2122/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m² na Námestí slobody                
v Prievidzi, na účel umiestnenia stánku s ambulantným predajom - pražené gaštany, 
varená kukurica, varené víno, varená medovina, cukrovinky pre deti, alkoholické 
a nealkoholické nápoje, údené mäsové výrobky, syry v období od 01.12.2015 do 
31.12.2015, resp. do ukončenia ľadovej plochy,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: 
-  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2122/1, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 10 m2 - nachádzajúca sa na Námestí slobody v Prievidzi, na účel 
prevádzkovania stánku s ambulantným predajom - pražené gaštany, varená kukurica, 
varené víno, varená medovina, cukrovinky pre deti, alkoholické a nealkoholické nápoje, 
údené mäsové výrobky, syry, 
-  spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na 
predmete nájmu bude umiestnený stánok s občerstvením, ktorý bude slúžiť pre 
obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, 
t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
- za podmienok - nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu určitú od 01.12.2015 do 
ukončenia prevádzkovania ľadovej plochy s jednomesačnou výpovednou lehotou, pre 
Stanislava Kmeťa - Železiarstvo a rozličný tovar, miesto podnikania Lehota pod 
Vtáčnikom, Obrancov Mieru 544/35. 

 
číslo: 396/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Milana Hrušku, trvalý pobyt Prievidza, Ciglianska cesta 684/18, o nájom 
nehnuteľností –  pozemku parcela č. 2157/30, ostatné plochy v rozsahu výmery 125 m² 
a pozemku parcela č.  2157/2 v rozsahu výmery 85 m², nachádzajúcich sa za Vysokou 
školou Žilinskej univerzity, na účel vybudovania 14 parkovacích miest, ktoré budú po 
vybudovaní odovzdané do majetku mesta s tým, že 6 parkovacích miest by slúžilo 
v čase otváracích hodín kaviarni ALFREDO, za symbolické nájomné 1 € ročne,  

II.  neodporúča  MsZ  
schváliť zámer mesta Prievidza prenajať majetok mesta - nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
pozemok parcela č. 2157/30, ostatné plochy v rozsahu výmery 125 m² a pozemok 
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parcela č. 2157/2 v rozsahu výmery 85 m², nachádzajúce sa za Vysokou školou Žilinskej 
univerzity, na účel vybudovania 14 parkovacích miest, pre Milana Hrušku, trvalý pobyt 
Prievidza, Ciglianska cesta 684/18.  

 
číslo: 397/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jaroslava Hanzela - RADEMAR, miesto podnikania Janka Kráľa 427/26, 
Bojnice, o predĺženie nájmu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nebytového priestoru 
školského bufetu v areáli ZŠ Rastislavova 416/4 Prievidza, v rozsahu výmery 9 m2, 
postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 1940/26, zastavané plochy a nádvoria, 
zapísanej na LV č. 1, na účel prevádzkovania školského bufetu na doplnkové 
stravovanie a dodržiavanie pitného režimu pre žiakov a zamestnancov školy s 
nájomným 250 €/rok vrátane energií; 
b) informáciu, že dňa 11.08.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza nebytový priestor školského bufetu v areáli ZŠ Rastislavova 416/4 Prievidza, 
v rozsahu výmery 9 m2, postavený na pozemku parcela registra C KN č. 1940/26, 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, na účel prevádzkovania školského 
bufetu na doplnkové stravovanie a dodržiavanie pitného režimu pre žiakov 
a zamestnancov školy, na dobu určitú od 01.09.2015 do 31.12.2015 s nájomným vo 
výške 20 €/mesiac bez energií, pre Jaroslava Hanzela - RADEMAR, miesto podnikania 
Janka Kráľa 427/26, Bojnice; 

II.  odporúča MsZ  
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nebytového priestoru školského bufetu v  areáli ZŠ 
Rastislavova 416/4 Prievidza, v rozsahu výmery 9 m2, postavenej na pozemku parcela 
registra C KN č. 1940/26, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1, na účel 
prevádzkovania školského bufetu na doplnkové stravovanie a dodržiavanie pitného 
režimu pre žiakov a zamestnancov školy,  
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že medzi 
základné úlohy mesta pri výkone samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta 
a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude na predmete nájmu poskytovať 
občerstvenie v kultúrnom prostredí, 
- za podmienok nájomného vo výške 20 €/mesiac + energie, na dobu určitú od 
01.09.2015 do 31.12.2015, pre Jaroslava Hanzela - RADEMAR, miesto podnikania 
Janka Kráľa 427/26, Bojnice, 

III.  žiada riaditeľku Základnej školy na Rastislavovej ul.   
vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytového priestoru na účel prevádzkovania 
bufetu s ukončením súťaže v termíne do 30.11.2015 s podmienkami: doba neurčitá 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, s nájomným minimálne vo výške 20 €/mesiac + 
energie. 

 
číslo: 398/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh komisie finančnej, majetkovej, reg. rozvoja a podnikateľských aktivít  - preveriť 
zmluvné podmienky prevádzkovania bufetov vo všetkých základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
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 preveriť zmluvné podmienky prevádzkovania bufetov vo všetkých základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 
číslo: 399/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spol. TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom Kanianka, Lesná ulica 335/9, o nájom 
 nehnuteľností – pozemkov parcela č. 6652/33 v rozsahu výmery 2120 m², prac. č. 
6652/32 v rozsahu výmery 258 m², parc. č. 6652/1 v rozsahu výmery 196 m², parc. č. 
6652/114 v rozsahu  výmery 150 m², zapísaných na LV č. 1, na účel výstavby 
nájomného bytového domu  č. 4 (24 b.j.) na Gazdovskej ulici v Prievidzi vrátane 
inžinierskych sietí, s nájomným 1€/rok, 

II.  odporúča MsZ 
 schváliť zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta  Prievidza: 

- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – pozemky parcela č. 6652/33 v rozsahu výmery 2120 
m², parc. č. 6652/32 v rozsahu výmery 258 m², parc. č. 6652/1 v rozsahu výmery 196 
m², parc. č. 6652/114 v rozsahu výmery 150 m², spolu v rozsahu výmery 2724 m², 
zapísané na LV č. 1, na účel výstavby nájomného bytového domu č. 4 (24 b.j.) na 
Gazdovskej ulici v Prievidzi vrátane inžinierskych sietí, 
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je aj tá 
skutočnosť, že výstavbou bytového domu dôjde k zlepšeniu bývania a riešenia bytovej 
otázky obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy podľa zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, t.j. starostlivosťou  o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho 
obyvateľov, 
- za podmienok – nájomného 1,00 €/rok, na dobu určitú do uzavretia zmluvy o prevode 
vlastníctva realizovaných stavieb do vlastníctva mesta Prievidza, s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, pre spol. TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom Kanianka, Lesná ulica 
335/9. 

 
číslo: 400/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť občianskeho združenia Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza, so sídlom 
Prievidza, Ul. A. Žarnova 860/5-4, IČO: 3612131 o nájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v k. ú. Prievidza, na Ul. S. Chalupku 12D, v budove súp. č. 1936: 
miestnosť č. 102 (bývalý kabinet) s výmerou 15,6 m2 a miestnosť č. 103 
(podschodišťový priestor) s výmerou 6m2 na účel uskladnenia táborníckeho materiálu za 
cenu 10€/rok, 
b) informáciu, že dňa 10.08.2015 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený 
zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúceho sa v k.ú. Prievidza, na Ul. S. 
Chalupku 12D, v budove súp. č. 1936: miestnosť č. 102 (bývalý kabinet) s výmerou 15,6 
m2 a miestnosť č. 103 (podschodišťový priestor) s výmerou 6m2 na účel uskladnenia 
táborníckeho materiálu za cenu 10€/rok a úhrady nákladov za služby, ktoré sú spojené s 
užívaním predmetu nájmu pre občianske združenie Slovenský skauting, 14. zbor 
Prievidza, so sídlom Prievidza, A. Žarnova 860/5-4, IČO: 3612131 ako nájom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov odôvodnený tým, že predmet nájmu bude 
využívaný na skladovanie táborníckeho materiálu, ktorý bude občianske združenie 
využívať pri realizácii voľnočasových aktivít pre deti a mládež z Prievidze, čo je v súlade 
s ustanovením § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého 
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základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 
územia a o potreby jej obyvateľov, 

II.  odporúča MsZ 
uložiť konateľovi spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., povinnosť uzatvoriť 
nájomnú zmluvu s občianskym združením Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza, so 
sídlom v Prievidzi, Ul. A. Žarnova 860/5-4, IČO: 3612131, na  nebytové priestory 
nachádzajúce sa v k. ú. Prievidza, na Ul. S. Chalupku 12D, v budove súp. č. 1936: 
miestnosť č. 102 (bývalý kabinet s výmerou 15,6 m2 a miestnosť č. 103 (podschodišťový 
priestor) s výmerou 6 m2 na účel uskladnenia táborníckeho materiálu na dobu neurčitú, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, za cenu 10,00 €/rok a úhrady nákladov za služby, 
ktoré sú spojené s užívaním predmetu nájmu. 
 

číslo: 401/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť pozemkového spoločenstva – Urbárskeho spolku Necpaly o súhlas o odčlenenie 
časti pozemku parcela č. 838/6 v rozsahu výmery približne 300 m² z predmetu nájmu, 
ktorý užíva mesto Prievidza na základe nájomnej zmluvy zo dňa 05.11.2014 a prenechať 
ho do užívania Romanovi Bakusovi, 

II.  odporúča MsZ  
udeliť súhlas s odčlenením časti pozemku parcela č. 838/6 v rozsahu výmery približne 
150 m² geometrickým plánom z predmetu nájmu, ktoré užíva žiadateľ na základe 
nájomnej zmluvy zo dňa 05.11.2014. 

  
číslo: 402/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít na 
predaj prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, pozemku  parcela 
registra C KN č. 838/3, trvalý trávnatý porast s výmerou  39 m2, v celosti, Romanovi 
Bakusovi, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Francisciho  č. 17/4,    na účel usporiadania 
prístupu k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve a rozšírenie záhrady, 

II. odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer  mesta    Prievidza   predať prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosť   v  k. ú. 
Prievidza, parcela registra C KN č. 838/3, trvalý trávnatý porast s výmerou  39 m2, 
v celosti,  na účel usporiadania prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve Romana Bakusa 
a rozšírenie záhrady,  za cenu 40,00 €/m2,  pre Romana Bakusa, trvalý pobyt Prievidza, 
Ul. J. Francisciho  č. 17/4, 
b)  spôsobom   predaja  pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia 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  svojím   umiestnením  bezprostredne   prináleží    k   nehnuteľnosti vo 
vlastníctve  Romana Bakusa,  ktorý   bude   zabezpečovať  namiesto  mesta  podľa  § 4 
ods. 3 písm. g) zákona č.  369/1990     Zb.    o    obecnom     zriadení     v   znení  
neskorších      predpisov  verejnoprospešné   služby – správu   a údržbu verejnej zelene. 

 
číslo: 403/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti BA COM spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica K. Nováckeho 37,   
o nájom nehnuteľnosti - časti pozemku, parcela registra C KN č. 5345/28, zastavané 
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plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel prístavby 
terasy k fitness centru North Gym Prievidza, 

II.  neodporúča  MsZ  
schváliť zámer mesta Prievidza prenajať majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - 
časť pozemku, parcela registra C KN č. 5345/28, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 25 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel prístavby terasy k fitness centru North 
Gym Prievidza, pre spoločnosť BA COM spol. s r.o., so sídlom Prievidza, Ulica K. 
Nováckeho 37. 

 
číslo: 404/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

podnet „z odkazu pre starostu“, v zmysle ktorého bolo v emailovej schránke mesta 
Prievidza nahlásené umiestnenie dvoch prenosných stavebných búd, ktoré sa 
nachádzajú vedľa asfaltového ihriska vo Veľkej Lehôtke, 

II.  ukladá právnej kancelárii 
vyzvať Futbalový klub Veľká Lehôtka,  so sídlom v Prievidzi, Remeselnícka ul. 72, 
o preloženie súčasných maringotiek na koniec futbalového ihriska  a k majetkoprávnemu 
usporiadaniu nehnuteľností – uzatvoreniu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 671/1 v rozsahu výmery 48 m², na ktorom sú 
umiestnené 2 prenosné stavby – prenosná mobilná bunka a obytný príves slúžiaci ako 
šatne pre futbalistov, za podmienok nájomného vo výške 1 €/rok,  na dobu určitú 
s trojmesačnou výpovednou lehotou do doby osadenia nových unimo buniek určených 
ako šatne pre domácich a hosťujúcich futbalových hráčov,  

III. ukladá prednostovi MsÚ 
preveriť stav kanalizácie a vodovodnej prípojky na parc. č. 671/1 (v blízkosti futbalového 
ihriska). 

 
číslo: 405/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

opakovanú ponuku na predaj pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Ľudmily 
Slaninovej, trvalý pobyt Prievidza, Bottova ul. č. 44/4, zapísaných na liste vlastníctva                     
č. 10795 – EKN parc. č.  688/1, ostatná plocha s výmerou 304 m2, EKN parc. č. 690, 
ostatná plocha s výmerou 65 m2 (spolu s výmerou 369 m2) v celosti a požiadavku 
vlastníčky pozemku o navýšenie kúpnej ceny z 5,00 €/m2 na 12,00 €/m2 na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov,  

II. neodporúča MsZ   
schváliť kúpu pozemkov v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Ľudmily Slaninovej, trvalý pobyt 
Prievidza, Bottova ul. č. 44/4, zapísaných na liste vlastníctva č. 10795 – EKN parc.                
č.  688/1, ostatná plocha s výmerou 304 m2, EKN parc. č. 690, ostatná plocha s výmerou 
65 m2 (spolu s výmerou 369 m2) v celosti, za kúpnu cenu 12,00 €/m2, na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.   

 
číslo: 406/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na zámenu pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 1940/2, zast. plocha 
a nádvorie s výmerou 343 m2, CKN parc. č. 1940/6, zast. plocha a nádvorie s výmerou 
158 m2, CKN parc. č. 1940/7, zast. plocha a nádvorie s výmerou 25 m2, CKN parc. č. 
1940/8, zast. plocha a nádvorie s výmerou 453 m2 (spolu s výmerou 979 m2) vo 
vlastníctve TSK so sídlom v Trenčíne, zapísaných na liste vlastníctva č. 3425 za 
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pozemky CKN parc. č. 22 zast. plocha  s výmerou  842 m2, CKN parc. č. 20/1 ost. 
plocha s výmerou 577 m2 (spolu s výmerou 1 419 m2) vo vlastníctve mesta Prievidza, 
zamerané geometrickým plánom č. 253/20105 zo dňa 01.04.2015, vyhotovený 
spoločnosťou Green Touch s.r.o. Veľký Klíž, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov pod Základnou školou, Rastislavova ul., Prievidza a budovu 
bývalej polikliniky a bývalým röntgenom; 

II.    odporúča MsZ 
 schváliť 

a) zámer mesta Prievidza previesť nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Prievidza CKN parc. 
č. 22 zast. plocha  s výmerou  842 m2, CKN parc. č. 20/1 ost. plocha s výmerou 577 m2 
(spolu s výmerou 1 419 m2) vo vlastníctve mesta Prievidza, zamerané Geometrickým 
plánom č. 253/20105 zo dňa 01.04.2015, vyhotovený spoločnosťou Green Touch s.r.o. 
Veľký Klíž  z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva TSK  zámenou za nehnuteľnosti 
– pozemky CKN parc. č. 1940/2, zast. plocha a nádvorie s výmerou 343 m2, CKN parc. 
č. 1940/6, zast. plocha a nádvorie s výmerou 158 m2, CKN parc. č. 1940/7, zast. plocha 
a nádvorie s výmerou 25 m2, CKN parc. č. 1940/8, zast. plocha a nádvorie s výmerou 
453 m2 (spolu s výmerou 979 m2) z vlastníctva TSK do vlastníctva mesta Prievidza,  
b)  spôsob zámeny nehnuteľností uvedených v bode a) 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 nadobúdatelia pozemkov sú vlastníkmi   ich 
nachádzajúcich sa stavieb, ktoré tvoria svojím umiestnením a využitím s predmetom 
zámeny neoddeliteľný celok. 
 

číslo: 407/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

opakovanú ponuku spoločnosti ViaReal, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Hattalova ul. č. 
12/C, na predaj pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 5405, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 1 965 m2, za cenu 30,00 €/m2,  

II. neodporúča MsZ 
prijať ponuku spoločnosti ViaReal, s. r. o. a schváliť kúpu pozemku v k.ú. Prievidza CKN 
parc. č. 5405, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 965 m2, za cenu 30,00 €/m2. 

 
číslo: 408/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k.ú. Prievidza, pozemky EKN 
parc. č. 3808/1, ostatná plocha s výmerou 155 m2, EKN parc. č. 3808/2, ostatná plocha 
s výmerou 32 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 8231, za kúpnu cenu 8,30 €/m2, na 
účel usporiadania pozemkov v areáli existujúceho cintorína na Mariánskej ulici, 

II. odporúča MsZ  
schváliť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k.ú. Prievidza, pozemky EKN parc. 
č. 3808/1, ostatná plocha s výmerou 155 m2, EKN parc. č. 3808/2, ostatná plocha 
s výmerou 32 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 8231 za kúpnu cenu 8,30 €/m2, 
na účel usporiadania pozemkov v areáli existujúceho cintorína na Mariánskej ulici. 
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číslo: 409/15 
Mestská rada 
I. ukladá architektovi mesta 

na základe vyhotovenej grafickej identifikácie územia lokality „staré Necpaly“ určiť 
vlastnícke hranice rozhrania Veľkonecpalskej ulice a Poľnej ulice na účel nakladania 
s majetkom mesta.  

  
číslo: 410/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Ziaťka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 4/32, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, časti pozemku  parcela registra C KN č. 3591/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 550 m2, na účel dobudovania výrobných 
a skladových priestorov,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť    zámer     mesta     Prievidza    predať  majetok     mesta,  nehnuteľnosť                       
v  k. ú. Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN č. 3591/1, zastavané plochy a 
nádvoria v rozsahu výmery 550 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, 
na účel dobudovania výrobných a skladových priestorov pre Jozefa Ziaťku, trvalý pobyt 
Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 4/32.  

 
číslo: 411/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľnosti  v  k. ú. Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN č. 3591/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 550 m2, podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom, na účel dobudovania výrobných a skladových priestorov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta Prievidza, 
nehnuteľnosti  v  k. ú. Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN č. 3591/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 550 m2, podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
1. využitie: dobudovanie výrobných a skladových priestorov,  
2. kúpna cena: minimálne 10,96 €/m2 

3. termín úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.  
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 412/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

opätovnú žiadosť spoločnosti B & B Montagen, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, 
Sebedražská cesta č. 680/10,  o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, pozemkov  
parcely registra C KN č. 8071/3, záhrada s výmerou 64 m2,   č. 8069/3, orná pôda 
s výmerou  30 m2 a č. 8066/1, orná pôda v rozsahu výmery 456 m2,   na účel  prístupu a 
parkovania. Spoločnosť žiada stanoviť nižšiu  kúpnu cenu. 

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer  mesta    Prievidza   predať majetok mesta,  nehnuteľnosti   v k. ú. 
Prievidza, pozemky  parcely registra C KN č. 8071/3, záhrada s výmerou 64 m2, č. 
8069/3, orná pôda s výmerou  30 m2,  odčlenených Geometrickým plánom č.21/2014 
z parciel registra E KIN č. 512/3 (pôvodné k. ú. Sebedražie) a č. 2076/1, vedených na 
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LV č. 10652 a parcela registra C KN č. 8066/1, orná pôda v rozsahu výmery 456 m2,    

spoločnosti B & B Montagen, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Sebedražská cesta č. 
680/10, na účel  prístupu a parkovania.  

 
číslo: 413/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Jána Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusova ulica 785/4, Lehota pod Vtáčnikom, 
o kúpu nehnuteľnosti – pozemkov parcela C KN č. 8071/2 a 8069/2 spolu s v rozsahu 
výmery 163 m² ako pozemkov bezprostredne priľahlých k nehnuteľnostiam 
v spoluvlastníctve žiadateľa, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta nehnuteľnosti – pozemky  
parc. registra C KN č. 8071/3, záhrada s výmerou 64 m2, č. 8069/3, orná pôda 
s výmerou  30 m2,  odčlenených Geometrickým plánom č.21/2014 z parciel registra E 
KIN č. 512/3 (pôvodné k. ú. Sebedražie) a č. 2076/1, vedených na LV č. 10652  podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Jána Ťapušíka, trvalý pobyt 
Rázusova ulica 785/4, Lehota pod Vtáčnikom, za cenu 40,00 €/m², 
b) spôsob predaja nehnuteľností uvedených v bode a) 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 žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé 
k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľa. 

 
číslo: 414/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Borisa Petroviča, trvalý pobyt Prievidza, Krajná ulica 103/20, Dušana Drnaja 
a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Krajná ulica 103/20, a Mariána Hanáka 
a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Krajná ulica 103/20, o kúpu nehnuteľnosti – 
časti pozemku parcela C KN č. 30, ostatné plochy v rozsahu výmery 20 m², na účel 
prístavby terasy k bytového domu, v ktorom sú žiadatelia vlastníkmi bytov, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať majetok mesta nehnuteľnosť – časť pozemku 
parcela C KN č. 30, ostatné plochy v rozsahu výmery 20 m², pre Borisa Petroviča, trvalý 
pobyt Prievidza, Krajná ulica 103/20, Dušana Drnaja a manž., spoločne trvalý pobyt 
Prievidza, Krajná ulica 103/20, a Mariána Hanáka a manž., spoločne trvalý pobyt 
Prievidza, Krajná ulica 103/20, na účel prístavby terasy k bytového domu, v ktorom sú 
žiadatelia vlastníkmi bytov. 
 

číslo: 415/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Štefana Mikuška, trvalý pobyt Prievidza, Lúčna ul. č. 161/28, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, časti pozemku  parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 7,2 m2, na účel umiestnenia dvoch pútačov zameraných na 
propagovanie športu a prírody, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť    zámer  mesta    Prievidza     predať  majetok     mesta,  nehnuteľnosť   v  k. ú. 
Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné plochy v rozsahu 
výmery 8 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, na účel rozšírenia 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

16 

 

umiestnenia dvoch pútačov zameraných na propagovanie športu a prírody pre  Ing. 
Štefana Mikušku, trvalý pobyt Prievidza, Lúčna ul. č. 161/28. 

 
číslo: 416/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ľuboša Karaka, trvalý pobyt Nováky, Ul. A. Hlinku č. 459/10, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, časti pozemku  parcela registra C KN č. 7056/76, orná 
pôda v rozsahu výmery 109,62 m2, na účel rozšírenia pozemku k rodinnému domu,  

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer     mesta     Prievidza    predať  majetok     mesta,  nehnuteľnosť   v  k. ú. 
Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN č. 7056/76, orná pôda v rozsahu výmery 
110 m2, na Bazovej  ulici, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, na účel 
rozšírenia pozemku k rodinnému domu pre Ľuboša Karaku, trvalý pobyt Nováky, Ul. A. 
Hlinku č. 459/10.    

 

číslo: 417/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Michala Hubu a Lucie Hubovej, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Východná ul.             
č. 73, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, časti pozemku  parcela registra C KN               
č. 3004, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 30 m2, na ktorú list vlastníctva 
nie je založený, vytvorená z parcely registra E KN č. 11-3871/116 a č. 11-3871/117, 
vedených na LV mesta č. 10652, na účel vytvorenia prístupu do domu; 

II. neodporúča MsZ 
schváliť  zámer mesta Prievidza predať majetok mesta,  nehnuteľnosť   v  k. ú. 
Prievidza, časť pozemku  parcela registra C KN č. 3004, zastavané plochy a nádvorie 
v rozsahu výmery 30 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený, vytvorená z parcely 
registra E KN č. 11-3871/116 a č. 11-3871/117, vedených na LV mesta č. 10652,  podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Michala Hubu a Luciu Hubovú, 
spoločne trvalý pobyt Prievidza, Východná ul. č. 73, na účel vytvorenia prístupu do domu. 

 
číslo: 418/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Petra Wesserleho, trvalý pobyt Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, o zníženie 
kúpnej ceny pozemku v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 5399/6, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou  62 m2,  v celosti, na účel výstavby dvoch obchodných 
prevádzok, na ktorý bol v Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi dňa 27.04.2015 
uznesením č. 185/15 schválený zámer mesta  predať tento prebytočný majetok mesta 
za cenu 200,00 €/m2, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného 
tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k objektu vo vlastníctve žiadateľa. 
Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že pozemok je zaťažený po celej dĺžke inžinierskymi 
sieťami  a tiež sa finančne podieľal na rekonštrukcii námestia na Ul. energetikov, 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  zmenu uznesenia MsZ č. 185/15 zo dňa 27.04.2015 takto: v časti II. sa text:    
„200,00 €/m2“  nahrádza textom: „ 100,00  €/m2“. 
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číslo: 419/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Mariána Zaťka, trvalý pobyt Ul. energetikov 193/29c, Prievidza,  o zníženie 
kúpnej ceny   pozemku v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 5399/7, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou  102 m2, v celosti,  na účel majetkovo-právneho 
usporiadania pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, schváleného na prevod 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 27.04.2015 uznesením č. 186/15 
za cenu 100,00 €/m2, vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je zastavaný 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že sa 
finančne podieľal na rekonštrukcií námestia na Ul. energetikov a navrhuje kúpnu cenu 
50,00 €/m2;  

II. neodporúča MsZ  
 schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 186/15 zo dňa 27.04.2015.  
 
číslo: 420/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

stanovisko spol. TECH REALITY, spol. s r.o. k trhovej cene nehnuteľností budovy 
Slovenskej sporiteľne, a. s.,  nachádzajúcej sa na Námestí slobody v Prievidzi 
na pozemku parcela č. 2096/1 a pozemkov parcela č. 2096/2, 2096/3, 2100/3, 2100/5, 
2100/6, 2100/7, 2100/12 a 2100/17 spolu s výmerou 1596 m² evidovaných na LV č. 
1734 na sumu 860 000,00 €, 

II. odporúča primátorke mesta 
podať cenovú ponuku mesta na kúpu nehnuteľností - budovy Slovenskej sporiteľne,              
a. s.,  nachádzajúcej sa na Námestí slobody v Prievidzi na pozemku parcela č. 2096/1 
a pozemkov parcela č. 2096/2, 2096/3, 2100/3, 2100/5, 2100/6, 2100/7, 2100/12 
a 2100/17 spolu s výmerou 1596 m² evidovaných na LV č. 1734 na sumu 750 tis. €  
s tým, že dohodnutá výška kúpnej ceny bude následne predložená na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi.  

 
číslo: 421/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod  nehnuteľností v k.ú. Prievidza, stavby na Staničnej ulici v Prievidzi (na LV 1 
vedená ako administratívna budova – rodinný dom), súpisné číslo 30081 nachádzajúcej 
sa na pozemku parcela registra C KN č. 2375/1 a pozemky parcela registra C KN č. 
2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2, parcela registra C KN č. 
2375/2, záhrady s výmerou 36 m2 a parcela registra C KN č. 2375/3, záhrady s výmerou 
81 m2, 
b) informáciu o doručení troch súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a) 
Matúš Haronik – obchodné meno, so sídlom v Prievidzi, Snežienková ulica 10 
Gabriela Rybárová, trvalý pobyt Lazany, Ulica Prieložky 199/14 
ITYS, s.r.o., so sídlom v Nitrianskom Pravne, Malinová 357 

II. nevyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 01.06.2015 na základe uzn. 
MsZ č. 248/15 zo dňa 26.05.2015. 

 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

18 

 

číslo: 422/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na predaj 
prebytočného majetku mesta - nehnuteľností v k. ú. Prievidza, stavby na Staničnej ulici 
(na LV 1 ako administratívna budova – rodinný dom), súpisné číslo 30081 na pozemku 
parcela registra C KN 2375/1 a pozemkov parcela registra C KN č. 2375/1, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 316 m2, č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2 a č. 2375/3, 
záhrady s výmerou 81 m2, 

II.        odporúča  MsZ  
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta - nehnuteľností v k. 
ú. Prievidza, stavby na Staničnej ulici (na LV 1 ako administratívna budova – rodinný 
dom), súpisné číslo 30081 na pozemku parcela registra C KN 2375/1 a pozemkov 
parcela registra C KN č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2, č. 
2375/2, záhrady s výmerou 36 m2 a č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2  formou novej 
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

1. účel využitia – bývanie, obchod, služby v parteri 
2. kúpna cena -  minimálne vo výške 74 400 € (60 % z ceny ZP) 
3. termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené   
návrhy. Súčasťou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže bude vypracovaný návrh kúpnej 
zmluvy.  

číslo: 423/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh spol. Billa, s.r.o, so sídlom Bratislava, Bajkalská 19/A, na zníženie kúpnej ceny za 
nehnuteľnosti pozemky parcela č. 3796/13, 3796/34 a 3796/16 schválenej mestským 
zastupiteľstvom na sumu 85,00 €/m², ktorá bola schválená koncernovým vedením 
spoločnosti ako maximálna možná,   

II. odporúča MsZ 
schváliť zmenu uzn MsZ č. 271/14 zo dňa 24.06.2014 v znení uzn č. 303/14 zo dňa 
26.08,2014 v znení uzn. č. 250/15 zo dňa 26.05.2015 takto: v časti II. sa text „103,92 
€/m²“ nahrádza textom „85,00 €/m²“. 

 
číslo: 424/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť občianskeho združenia Karate klub Prievidza - FKŠ, so sídlom v Prievidzi, 
Ulica V. Benedikta 212/23, o dlhodobý nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - 
nebytového priestoru - telocvične (prerobenej triedy) v Centre voľného času Spektrum - 
v rozsahu výmery 70 m2, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 5294, 
zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 9041, na účel tréningov karate 
a bojových umení podľa podmienok z predchádzajúcich zmlúv; 
b) informáciu, že dňa 10.08.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza - nebytový priestor telocvične (prerobenej triedy) v Centre voľného času 
Spektrum v rozsahu výmery 70 m2, postavený na pozemku parcela registra C KN č. 
5294, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 9041, na účel tréningov karate 
a bojových umení pre občianske združenie Karate klub Prievidza - FKŠ, so sídlom v 
Prievidzi, Ul. V. Benedikta 212/23;  

II.   odporúča MsZ  
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta: 
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- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - nebytový priestor telocvične (prerobenej triedy) 
v Centre voľného času Spektrum v rozsahu výmery 70 m2, postavenej na pozemku 
parcela registra C KN č. 5294, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 9041, na 
účel tréningov karate a bojových umení, 
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod 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 okrem iného aj utvárať a chrániť 
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky 
na zabezpečenie vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu,  
- za podmienok nájomného vo výške 600 €/rok vrátane energií, na dobu neurčitú od 
01.09.2015 s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre občianske združenie Karate klub 
Prievidza - FKŠ, so sídlom v Prievidzi, Ul. V. Benedikta 212/23. 

 
číslo: 425/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovaciu správu programového rozpočtu 
za obdobie I. – VI./2015, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovaciu správu 
programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2015. 

  
číslo: 426/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015, 
II. odporúča MsZ 
 schváliť II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015: 

a) s pripomienkou Komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja 
a podnikateľských aktivít: 
- zvýšenie príjmových finančných operácií o novú položku 514002 Ostatné dlhodobé 

úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci vo výške 1 406 864 € - Návratná 

finančná výpomoc z Ministerstva hospodárstva SR za účelom splatenia zostatku 

úveru č. 07/074/06 Pozemky pod priemyselný park, 

- zníženie finančných prostriedkov vo výške 68 000 € na Programe č. 15 Priemyselný 

park podpora podnikania, Podprogram č. 1 Priemyselný park (Podpora podnikania) 

– Pozemky pod priemyselný park – splátka istiny – úver z roku 2006, 

- nová položka vo výške 1 254 014 € na Programe č. 15 Priemyselný park podpora 

podnikania, Podprogram č. 1 Priemyselný park (Podpora podnikania) – Predčasné 

splatenie zostatku úveru - Pozemky pod priemyselný park – splátka istiny – úver 

z roku 2006 z návratnej fin.výpomoci z Ministerstva hospodárstva SR, 

- zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 2 519 € na Programe č. 16 

Administratíva, Podprogram č. 1 Administratíva – Splácanie úrokov k bankovým 

úverom, 

- nová položka vo výške 150 331 € na Programe č. 16 Administratíva, Podprogram č. 

1 Administratíva – Poplatok banke za predčasné splatenie úveru Pozemky pod 

priemyselný park - úver z roku 2006, 

b)   s pripomienkou mestskej rady: 
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-   navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na úhradu časti straty SMMP, 
s.r.o. z minulých rokov vo výške 100 000 € v Programe č. 14 Bývanie, Podprogram č. 3 
Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti 
SMMP, s.r.o., na ktorú budú použité finančné prostriedky z Rezervného fondu vo výške 
20 000 € a z Fondu rozvoja bývania vo výške 80 000 €, 
- presun finančných prostriedkov vo výške 500 € z Komisie školstva a kultúry 
z Programu č. 11 Kultúra, Podprogram č. 4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských 
aktivít a presun 500 € z Programu č. 16 Administratíva, z položky Úrok za pôžičku od 
HBP, a.s., na novú položku v Programe č. 11 Kultúra, Podprogram č. 4 – Pamätná 
tabuľa pre rušňovodičov vo výške 1 000 €. 
 

            Príjmová časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške                    - 136 063 € 
          

            v tom:  bežné príjmy          354 489 € 
   kapitálové príjmy                       - 2 047 192 € 
    príjmové finančné operácie    1 556 640 € 
 
 
Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške      - 136 063 € 

 
v tom:   bežné výdavky            659 990 € 
    kapitálové výdavky                      - 2 065 134 € 
    výdavkové finančné operácie                                                1 269 081 €  
 
 

pričom celková bilancia programového rozpočtu po II. zmene je nasledovná: 
 

            Príjmová časť rozpočtu                  31 148 800 €   

v tom:   bežné príjmy                                                                        23 841 619 € 
    kapitálové príjmy           1 918 827 €                                                           
    príjmové finančné operácie    5 388 354 € 
 
 
Výdavková časť rozpočtu 
v tom:                                     31 148 800 €  

    bežné výdavky                            23 801 570 €  
    kapitálové výdavky                   4 332 205 €  
    výdavkové finančné operácie      3 015 025 € 

 
 
c) použitie Rezervného fondu mesta Prievidza v roku 2015 v zmysle II. zmeny rozpočtu 
v celkovej výške              69 776 € takto: 
 
- zníženie použitia vo výške 13 000 € na vklad do základného imania Prievidza Invest 

s.r.o., 
- zvýšenie použitia vo výške 776 € na rekonštrukciu okien a osvetlenia v telocvični ZŠ 

Rastislavova, 
- zvýšenie použitia na bežné výdavky vo výške 130 000 € na likvidáciu nepovolených 

skládok odpadu v zmysle § 10 ods.9 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, 

- zníženie použitia vo výške 68 000 € na splátku úveru z r. 2006 Pozemky pod 
priemyselný park z dôvodu predčasného splatenia zostatku úveru z návratnej 
finančnej výpomoci, 

- zvýšenie použitia vo výške 20 000 € na úhradu časti straty SMMP, s.r.o. z minulých 
rokov 
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d) použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2015 v zmysle II. zmeny rozpočtu vo výške 
80 000 € na úhradu časti straty SMMP, s.r.o. z minulých rokov 

 
číslo: 427/15 
Mestská rada 
I.         berie  na vedomie 

informácie o projekte rekonštrukcie futbalového štadióna v Prievidzi a doplňujúcu 
informáciu z FC Baník HN Prievidza a Handlová k plánovanej rekonštrukcii futbalového 
štadióna zo dňa 14. 8. 2015,  

II.        odporúča primátorke mesta 
a) v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 4.6.2015 vyzvať zhotoviteľa diela „Projekt 
rekonštrukcie futbalového štadióna v Prievidzi“ spoločnosť HD, s.r.o.,  Statika 
a znalectvo stavieb, Chrenovec-Brusno 551, Ing. Dušan Homola na odstránenie 
nedostatkov projektu a to v doplnení a aktualizovaní položiek v odhade realizačných 
nákladov 1. etapa: 
-   doplnenie položiek rozpočtu o položku: cena vrátane DPH, 

-   doplnenie položky: obslužné el. technológie v zmysle správy vypracovanej 

autorizovanou osobou Ing. Jána Löčei podľa bodu 2.1.3 na str.6, v ktorom konštatuje 

nevyhovujúci stav umelého osvetlenia v žiadnej hodnotenej kategórií, 

-    doplnenie položky generálnej opravy strechy existujúcej tribúny pre divákov, 

-    doplnenie položky obnovy trávnika s alternatívou prírodného alebo umelého trávnika,   

vrátane vyhrievania a odvodnenia, 

-    doplnenie položky statickej dopravy - parkovacie miesta v počte 600 ks 

-    prípadnú aktualizáciu prechádzajúcich položiek o položky, ktoré zohľadňujú náklady 

na likvidáciu existujúcich objektov, 

b) vyzvať FC Baník HN Prievidza a Handlová, so sídlom v Handlovej, Údernícka 48, o 

preukázanie záväzného stanoviska financujúcej banky k spolufinancovaniu projektu 

futbalového štadióna.  

 

číslo: 428/15 
Mestská rada 
I. berie  na vedomie 

protest prokurátora Pd 51/15/3307 proti VZN mesta Prievidza č. 155/2014 o 
prevádzkovom poriadku pohrebísk,  

II.  odporúča MsZ  
vyhovieť protestu prokurátora Pd 51/15/3307 proti VZN mesta Prievidza č. 155/2014 o 
prevádzkovom poriadku pohrebísk.  
 

číslo: 429/15 
Mestská rada 
I. berie  na vedomie 
 návrh VZN mesta Prievidza č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk,  
II. odporúča MsZ 

schváliť VZN mesta Prievidza č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
pripomienkou: v §3 ods. 4 sa za text „ na internetovej stránke mesta“ dopĺňa text: „ a na 
internetovej stránke prevádzkovateľa pohrebísk www.tsmpd.sk“ 
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číslo: 430/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: Modernizácia kamerového systému v 
Prievidzi  a   možnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: Modernizácia kamerového systému v Prievidzi 
b) kofinancovanie projektu vo výške 2 326 € € t. j. 20 % z celkových výdavkov na projekt 
 

 

číslo: 431/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: Obnova výchovy a vzdelávania 2015 – ZŠ 
Dobšinského     a   možnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: Obnova výchovy a vzdelávania 2015 – ZŠ 

Dobšinského, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 500 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt 

 
číslo: 432/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: Obnova výchovy a vzdelávania 2015 – MŠ 
Nábrežie sv. Cyrila a   možnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: Obnova výchovy a vzdelávania 2015 – MŠ Nábrežie 

sv. Cyrila, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 130 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 433/15 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: Obnova výchovy a vzdelávania 2015 – 
CVČ Prievidza a   možnosti čerpania finančných prostriedkov,               

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: Obnova výchovy a vzdelávania 2015 – CVČ 

Prievidza, 
 b) kofinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 434/15 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

a) vzdanie sa Ing. Mariána Bielického a Mgr. Alojza Vlčka členstva v poradnom orgáne 
primátorky mesta – bytovej rade 
b) návrh na menovanie nových členov bytovej rady pre volebné obdobie 2014 – 2018: 
JUDr. Jána Martičeka a Ing. Ivetu Bielickú; 

II.  odporúča primátorke mesta  
menovať nových členov bytovej rady pre volebné obdobie 2014 – 2018: JUDr. Jána 
Martičeka a Ing. Ivetu Bielickú. 
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číslo: 435/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie              
           a) informáciu, že Ing. Lucia Dujničová sa vzdala funkcie zapisovateľky VVO č. 2, 
 b) návrh na schválenie Bc. Jany Klukovej do funkcie zapisovateľky VVO č. 2,  
II. odporúča MsZ 

a) zobrať na vedomie informáciu, že Ing. Lucia Dujničová sa vzdala funkcie 
zapisovateľky VVO č. 2, 
b) schváliť Bc. Janu Klukovú do funkcie zapisovateľky VVO č. 2. 

II.   
číslo: 436/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie              

poslanecký návrh Heleny Dadíkovej na zvýšenie odmien pre zapisovateľky komisií MsZ 
a výborov volebných obvodov,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
pripraviť do orgánov mesta s účinnosťou od 1. 1. 2016 zmenu Internej smernice č. 58 – 
Zásady odmeňovania poslancov a ďalších fyzických osôb – zvýšenie odmien pre 
zapisovateľky komisií a VVO z 10,00 €/1 zasadnutie na 30,00 €/1 zasadnutie.  

 
číslo: 437/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie              

žiadosť Pavlíny Bakaiovej,  trvalý pobyt  Prievidza, Ul. K. Novackého 502/8, o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemkov  vo  
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 3585/1, ostatné plochy 
s výmerou 2337 m2, parcela  registra C KN č. 3585/4, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 337 m2  a parcela  registra C KN č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 14 959 m2  a parcela  registra E KN č. 11-4472/3, ostatné plochy s výmerou 
564 m2,    
a) právo uloženia inžinierskych sietí – podzemnej prípojky NN a právo prechodu pešo 
a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok vo vlastníctve mesta parcela registra C 
KN č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14 959 m2  na pozemok vo 
vlastníctve žiadateľa parcela č. 3591/340, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 362 
m2, na ktorom plánuje výstavbu skladu hutného materiálu,  pričom predpokladaný 
rozsah vecného bremena je približne 92 m + ochranné pásmo pri uložení inžinierskych 
sietí a 111,5 m2 pri práve prechode pešo a prejazdu, 
b) udelenie súhlasu s vybudovaním prístupovej komunikácie s povrchovou štrkovou 
úpravou, 

II.   odporúča MsZ  
a) schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť 
-  na časti pozemkov v k. ú. Prievidza,  parcela  registra C KN č. 3585/1, ostatné plochy 
s výmerou 2 337 m2 , parcela  registra C KN č. 3585/4, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 337 m2  a parcela  registra C KN č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 14 959 m2  a parcela  registra E KN č. 11-4472/3, ostatné plochy s výmerou 
564 m2   právo uloženia inžinierskych sietí – podzemnej prípojky NN za odplatu, 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 pozemku, stanovenej ZP č. 77/2012, t. j. 10,96 €/m2; minimálne však vo výške 
300,00 €, 
-  právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok vo vlastníctve 
mesta parcela registra C KN č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14 959 
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m2  na pozemok parcela č. 3591/340, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 362 m2  
bezodplatne, 
a to v oboch prípadoch v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcely registra 
C KN č. 3591/340,  podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú 
dobu s týmito  podmienkami: 
- žiadateľ 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, 
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného 
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie. 

 
b) vydanie súhlasu s vybudovaním prístupovej komunikácie na časti pozemku v k. ú. 
Prievidza, parcela registra C KN č. 3591/1 s povrchovou štrkovou úpravou 

 
číslo: 438/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom v Žiline, Pri 
Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou PEV, s. r. o., so sídlom v Žiline, Revolučná 
3288/3, o  zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  
pozemkov  vo  vlastníctve  mesta  v  k. ú.  Prievidza,  

- parcela  registra C KN č. 7771/20,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  47 m2  

- parcela  registra C KN č. 7844/11,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  18 m2  

- parcela  registra C KN č. 7844/13,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  140 m2  

- parcela  registra C KN č. 7844/12,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  71 m2  (LV 

9292) 

- parcela  registra E KN č. 1772/1,  ostatné plochy s výmerou  11 049 m2 (LV 10652) 

- parcela  registra E KN č. 1613/1,  orná pôda s výmerou  384 m2 (LV 9405, 

spoluvlastnícky podiel 1/2) 

právo uloženia energetického zariadenia a právo vstupu a prechodu cez pozemky vo 
vlastníctve mesta Prievidza za účelom stavby, údržby a opravy prípadných porúch pre 
stavbu „7826 – Prievidza – Ciglianska – VN, TS a NN, Chatová oblasť Borina“ v rozsahu 
približne 280 m2, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemkov  vo  vlastníctve  mesta  v  k. ú.  Prievidza,  

- parcela  registra C KN č. 7771/20,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  47 m2  

- parcela  registra C KN č. 7844/11,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  18 m2  

- parcela  registra C KN č. 7844/13,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  140 m2  

- parcela  registra C KN č. 7844/12,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  71 m2  (LV 

9292) 

- parcela  registra E KN č. 1772/1,  ostatné plochy s výmerou  11 049 m2 (LV 10652) 

- parcela  registra E KN č. 1613/1,  orná pôda s výmerou  384 m2 (LV 9405, 

spoluvlastnícky podiel 1/2) 

uloženie energetického zariadenia a právo vstupu a prechodu cez pozemky vo vlastníctve 
mesta Prievidza za účelom stavby, údržby a opravy prípadných porúch pre stavbu „7826 – 
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Prievidza – Ciglianska – VN, TS a NN, Chatová oblasť Borina“, v prospech spoločnosti 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8  
podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa ceny 
stanovenej znaleckým posudkom (stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena), ktorý 
dá na vlastné náklady vypracovať investor 
a za podmienok: 
- uloženie energetického zariadenia realizovať pretlakom popod komunikáciu, v opačnom 

prípade je potrebné rešpektovať podmienky zvláštneho užívania.  

- 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,  

- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného 

úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie. 

číslo: 439/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Františka Hrica a manž.,  spoločný trvalý pobyt  Pravenec 193, o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemku  vo  
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 20/1, ostatné plochy 
s výmerou 10199 m2  právo prístupu  do obytnej budovy na parc. č. 24/1 na 
Svätoplukovej ulici (z južnej a severnej strany) a strpieť na pozemku parc. č. 20/1 
vybudované spevnené plochy a parkovanie osobných a úžitkových vozidiel pre potreby 
prevádzok priľahlej budovy (v obytnej budove súpis. č. 20094 na parc. č. 24/1),  pričom 
predpokladaný rozsah vecného bremena je približne 70 m2, 

II.    neodporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemku  vo  vlastníctve  mesta  v  k. ú  Prievidza, parcela  registra C KN č. 20/1, 
ostatné plochy s výmerou 10199 m2  prístup cez pozemok parc. č. 20/1 do obytnej 
budovy na parc. č. 24/1 na Svätoplukovej ulici (z južnej a severnej strany) a strpieť na 
pozemku parc. č. 20/1 vybudované spevnené plochy a parkovanie osobných 
a úžitkových vozidiel pre potreby prevádzok priľahlej budovy (v obytnej budove súpis. č. 
20094 na parc. č. 24/1) v prospech vlastníka nebytových priestorov  - Priestor č. 1 na 
1.p. vchod 24 a Priestor č. 9 – lek. Na 1.p. vhod 24 - v budove súpis. č. 20094 na parc. 
č. 24/1.  

 
číslo: 440/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie              

žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom v Žiline, Pri 
Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou SLENER, s. r. o., so sídlom v Žiline, 
Trnavská 18, o  zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  
časti  pozemku  vo  vlastníctve  mesta  v  k. ú.  Prievidza, parcela  registra C KN č. 
524/1,  zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  2 926 m2  právo uloženia inžinierskych 
sietí – NN kábla v rámci stavby „Prievidza – Riečna: zahustenie TS pre IBV 
FACEHOME, II. etapa“ v rozsahu približne 24 m2, 

II.   odporúča MsZ  
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schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku  vo  vlastníctve  mesta  v  k. ú.  Prievidza, parcela  registra C KN č. 524/1,  
zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  2 926 m2  uloženie inžinierskych sietí – NN 
kábla v rámci stavby „Prievidza – Riečna: zahustenie TS pre IBV FACEHOME, II. etapa“, 
v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom v Žiline, 
Pri Rajčianke 2927/8  podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za 
odplatu podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom (stanovenie všeobecnej hodnoty 
vecného bremena), ktorý dá na vlastné náklady vypracovať investor a za podmienok: 
- uloženie NN kábla realizovať pretlakom popod miestnu komunikácie a chodník, 
- 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,  

- investor (SSE-Distribúcia, a. s.) sa písomne zaviaže, že v prípade verejného záujmu, 
alebo záujmu mesta Prievidza zabezpečí prekládku svojich inžinierskych sietí, 

- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore 
Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre 
stavebné konanie. 

 
číslo: 441/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie              

žiadosť RNDr. Juríka Tomislava CSc., trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Jesenského č. 452/4, 
v zastúpení spoločnosti AZ REAL PD, s. r. o., Prievidza,  o prehodnotenie výšky odplaty 
za zriadenie vecného bremena (uznesením Mestského zastupiteľstva č. 349/14 zo dňa 
26.08.2014 bolo schválené zriadenie vecného bremena - právo uloženia inžinierskych 
sietí prípojky plynu pre stavbu „Novostavba polyfunkčného objektu Prievidza“ na 
Nábrežnej ulici pri VÚP, a. s., Prievidza metódou pretlaku popod komunikáciu, a to za 
odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta, pričom  cena  
pozemku pre tento účel a v danej lokalite bola 150,00 €/m2),  

II.   odporúča MsZ  
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 349/14 dňa 26.08.2014 v časti II. takto: 
vypúšťa sa text „za odplatu  podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza,“ a nahrádza sa textom „za odplatu podľa Internej smernice č. 80 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza,“ 
text „150,00 €/m2“ sa nahrádza textom „100,00 €/m2“  
a dopĺňajú sa podmienky: 
- zaplatiť 100 % predpokladanej odplaty za zriadenie vecného bremena vypočítanej na 
základe schválenej žiadosti a žiadateľom predloženej predbežnej situácie pri podpise 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a finančné dorovnanie v zmysle 
porealizačného zamerania geometrickým plánom, 
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného 
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie. 

 
číslo: 442/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie              

žiadosť spoločnosti 2MI GROUP, s. r. o., so sídlom v  Prievidzi, Ul. M. Mišíka 19/A,          
zastúpená Ing. Petrom Šimrákom, trvalý pobyt Prievidza, Banícka 13/4, o  zriadenie 
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vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemkov  vo  
vlastníctve  mesta  v  k. ú.  Prievidza,  

- parcela  registra E KN č. 11-3760,  ostatné plochy s výmerou  5070 m2  

- parcela  registra E KN č. 11-3104/3, zastavané plochy a  nádvoria s výmerou  476 m2 

právo uloženia inžinierskych sietí – splaškovej kanalizácie v rámci stavby „Prestavba 
rodinného domu, ul. Mariánska, s. č. 562, parc. č. 2807, 2808, k. ú. Prievidza“ v rozsahu 
približne 21 m2, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza,  parcela  registra E KN č. 11-3104/3, zastavané plochy a 
 nádvoria s výmerou  476 m2 a parcela  registra E KN č. 11-3760,  ostatné plochy 
s výmerou  5070 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – splaškovej kanalizácie v rámci 
stavby „Prestavba rodinného domu, ul. Mariánska, s. č. 562, parc. č. 2807, 2808, k. ú. 
Prievidza“ v prospech vlastníka pozemkov v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č. 
2807 a č. 2808 a vlastníka rodinného domu súpis. č. 562-1 na parc. č. 2807,  podľa 
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa IS – 80 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy 
pozemku v m2 vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  
pásma po každej strane a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorými 
sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 € ; cena 
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2 a s týmito podmienkami: 
- uloženie inžinierskych sietí realizovať pretlakom popod cestu do miesta napojenia na 
rozvod s dodržaním podmienky zvláštneho užívania,   
- že žiadateľ 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;  
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného 
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie. 

 
číslo: 443/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Viliama Buttka,  trvalý pobyt  Nedožery-Brezany, Žiarska 419/14 a Lucie 
Sokolovej, trvalý pobyt Prievidza, Vajanského 196/1, o zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. 
Prievidza, parcely  registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 8 386  m2 právo 
uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu, vody a elektriky k plánovanej výstavbe 
rodinného domu na pozemku parcela registra C KN č. 7066/19 (vo vlastníctve 
žiadateľov), predpokladaný rozsah vecného bremena 100 m2, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú. Prievidza,  parcely  registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 8 386  
m2 právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu, vody a elektriky v prospech 
vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č. 7066/19,  podľa zamerania 
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa IS – 80 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku 
v m2 vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma 
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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 40,00 €/m2 a s týmito podmienkami: 
- žiadateľ 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;  
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného 
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie. 

 

číslo: 444/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť ÚPSVaR Prievidza, Šumperská č. 1, Prievidza o spoluprácu pri zabezpečení 
čistoty a poriadku ako aj regulácie počtu zaparkovaných vozidiel  na pozemkoch v k. ú. 
Prievidza, parc. CKN č. 2257/2 vo vlastníctve úradu a na parc. CKN č. 2256, 2258, 
2259, 2263, 2257/1 vo vlastníctve mesta Prievidza,  

II. neodporúča primátorke mesta 
vyhovieť žiadosti ÚPSVaR Prievidza, Šumperská č. 1, Prievidza o spoluprácu pri 
zabezpečení čistoty a poriadku ako aj regulácie počtu zaparkovaných vozidiel  na 
pozemkoch v k. ú. Prievidza, parc. CKN č. 2257/2 vo vlastníctve úradu z dôvodu, že sa 
jedná o pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, t. j. ide rozpor so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ................................................     .................................................. 
         Helena Dadíková              Július Urík 
             overovateľ I.                                   overovateľ II. 

    
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD                            

prednosta MsÚ                                  zástupca primátorky mesta 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  20. 6. 2015 
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