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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 19.6.2012 
  od 232 do 278 

 
232. Informácia o cenovej ponuke na zriadenie rampy na parkovisku  na Ul. M. Mišíka 
233. Vyhodnotenie uznesení MsR 
234. Správa o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie január – 

apríl 2012 
235. Návrh Doplnku  č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych sluţieb 

v meste Prievidza 
236. Návrh  Doplnku č. 2 k internej smernici č. 38, IS – 38 Kritériá pre poskytovanie 

opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 
237. Návrh na zmenu sídla školského stravovacieho zariadenia - Školskej jedálne I. ZŠ na Ul. 

S. Chalupku v Prievidzi 
238. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja                  

v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza - úplné znenie so 
špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia 

239. Informatívna správa – Prievidzské mestské dni 2012 
240. Návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Prievidza  a Doplnok č. 10 k VZN č. 35/1995 
241. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 

kontrolórky na II. polrok 2012 
242. Návrh VZN mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza                         

č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a poţívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne 
prístupných miestach v meste Prievidza 

243. Spôsob odsúhlasovania a realizácie spevnených plôch na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Prievidza 

244. Projekt s názvom „Zníţenie energetickej náročnosti Sociálno-integračného centra 
v Prievidzi – I. etapa“ 

245. Projekt s názvom „Pestrosť ide do ulíc“ 
246. Projekt s názvom „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“ 
247. Projekt s názvom „Hudba a slovo v jednom rytme“ 
248. Ţiadosť Yilmaza Tokla  o kúpu časti pozemku 
249. Ţiadosť Mariána Beňačku – BenSed o kúpu časti pozemku 
250. Ţiadosť spol. SSE – Distribúcia, a. s., Ţilina o zriadenie vecného bremena 
251. Ţiadosť Mgr. Klaudie Boorovej – Dzuríkovej o zriadenie vecného bremena 
252. Ţiadosť spol. SSE – Distribúcia, a. s., Ţilina o zriadenie vecného bremena 
253. Ţiadosť Mgr. Juraja Výskoka o kúpu časti  pozemku 
254. Ţiadosť Mgr. Juraja Výskoka o zriadenie vecného bremena 
255. Ţiadosť Mgr. Martina Výskoka o kúpu časti pozemku 
256. Ţiadosť Mgr. Martina Výskoka o zriadenie vecného bremena 
257. Ţiadosť Lukáša Geţíka a Ivana Geţíka o kúpu časti pozemku 
258. Ţiadosť Ladislava Mečiara o zriadenie vecného bremena 
259. Zmena uzn. MsR č. 156/12 (Ing. V. Macho a manţ.) 
260. Zmena uzn. MsR č. 157/12 (JUDr. E. Kyselová) 
261. Zmena uzn. MsR č. 159/12 (Mgr. M. Cebák a manţ.) 
262. Ţiadosť Veroniky Novákovej o zriadenie vecného bremena 
263. Prehodnotenie nájomnej zmluvy uzatvorenej s Veronikou Novákovou 
264. Zmena uzn. MsR č. 210/11 a MsZ 237/11  (Monika Zaťková a Peter Wesserle) 
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265. Ţiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov GORENO, s. r. o., o kúpu 
pozemku pod bytovým domom  

266. Ponuka Márie Frimelovej na predaj pozemku 
267. Majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľností – pozemkov pod stavbou nového cintorína 

Pod banskou 
268. Ţiadosť Margaréty Nikmonovej o nájom nehnuteľnosti pozemku na Trhovej ulici 
269. Ţiadosť Margaréty Nikmonovej o nájom nehnuteľnosti pozemku medzi Šulekovou ul. a Ul. 

M. R. Štefánika 
270. Ţiadosť Rehole piaristov na Slovensku  na zmenu výmery prenajímanej plochy (zmena 

uzn. MsZ č. 157/11) 
271. Ţiadosť Miroslava Kotiana a manţ. o zmenu uzn. MsZ č. 321/10 
272. Ţiadosť Ľudmily Nemčickej o nájom časti pozemku 
273. Rokovanie o výške nájmu za nájom pozemkov na autobusovej stanici 
274. Informácia o znaleckom posudku  objektu bývalej informačnej kancelárie na aut. stanici 
275.  Vyhodnotenie OVS –  areál bývalej MŠ na Nedoţerskej ceste 
276. Vyhodnotenie OVS –  oplotený areál na U. J. Hollého 
277. Vyhodnotenie OVS –   rekreačná chata Mraznica, Veľká Lehôtka 
278. Vyhodnotenie OVS – pozemok parc. č. 7127/34 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 19.6.2012 
  od 232 do 278 

 
číslo: 232/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o cenovej ponuke na zriadenie rampy na parkovisku na Ul. M. Mišíka 
v Prievidzi,  

II. neodporúča primátorke mesta 
 zabezpečiť osadenie rampy na parkovisku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi, 
III. ukladá prednostovi MsÚ 
 preveriť  dopravné značenie na Ul. M. Mišíka v Prievidzi.  
 
číslo: 233/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 
 rok 2006:  505/II.  

rok 2007: 112/III., 170/II.  
rok 2009: 137/III.,   
rok 2011: 17/II., 33/II., 35/II., 101/II., 107/III.b), 163/II., 189/II.,  245/II., 353/II., 374/II. a)b), 

396/II. c)d), 399/III., 400/III., 409/II.a), 443/III., 458/II.;  
 
rok 2012: 4/II. a)c), 16/II., 23/II., 34/III., 36/II., 74/II., 78/II., 83/II., 121/III., 125/III., IV. 

127/II., 130/II. b)c), 169/II. a), 175/III., 183/II., 196/II., 202/II., 207/II., 213/III.,  
220/II.; 

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
 rok 2011:  396/II. a), 409/II. c) 

rok 2012:  5/II.c), 11/IV., 24/II., 126/II., 128/II., 130/II.a), 169/II.b), 171/IV., 175/II.,   219/II. 
IV. ruší uznesenie: 
 rok 2012: 171/III. 
 
 
číslo: 234/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie január – 
apríl 2012. 
 
 

číslo: 235/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku  č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych sluţieb 
v meste Prievidza, 

II. odporúča MsZ  
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schváliť Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych 
sluţieb v meste Prievidza s pripomienkou: v článku 7 – záverečné ustanovenia, bod 11. 
sa mení dátum účinnosti  z 1.7.2012 na 1. 9. 2012. 
 

číslo: 236/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh  Doplnku č. 2 k internej smernici č. 38, IS – 38 Kritériá pre poskytovanie 
opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda, 

II. odporúča  MsZ 
schváliť Doplnok č. 2 k internej smernici č. 38, IS – 38 Kritériá pre poskytovanie 
opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda. 

 
číslo: 237/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu sídla školského stravovacieho zariadenia - Školskej jedálne, Úzka 418/4, 
Prievidza do školskej jedálne, Ul. S. Chalupku 312/12 (bývalá ŠJ III. ZŠ) -  ako súčasť I. 
ZŠ, S. Chalupku 313/14 Prievidza k termínu 1.8.2012; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zmenu sídla školského stravovacieho zariadenia - Školskej jedálne, Úzka 418/4,  
Prievidza do školskej jedálne, Ul. S. Chalupku 312/12 (bývalá ŠJ III. ZŠ) - ako súčasť I. 
ZŠ, S. Chalupku 313/14, Prievidza k termínu 1.8.2012. 

 
číslo: 238/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja                  
v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza - úplné znenie so 
špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia; 

II. odporúča MsZ  
schváliť Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja                 
v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza - úplné znenie so 
špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
písomne upozorniť prevádzkovateľov reštauračných zariadení a prevádzok vo volebnom 
obvode č. 3, ktorí organizujú verejné hudobné produkcie so ţivou a prísluchovou hudbou 
na zmenu VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky sluţieb na území mesta Prievidza. 

číslo: 239/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informatívnu správu - Prievidzské mestské dni  2012. 

číslo: 240/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

1) Návrh zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Prievidza, v zmysle zákona o územnom 
plánovaní č. 50/1976 Zb. z.   v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR Prievidza, 
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hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom 
spolupracovníkov v roku 2012; 

2) Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 15.06.2012 pod číslom 
KSU 2012-465 o preskúmaní súladu Návrhu zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta 
Prievidza podľa § 25 ods. 1 zákona č. 50 / 76 Z. z. v platnom znení, 

II.  odporúča MsZ 
 schváliť 

1) "Vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a 
verejnosti, uplatnených počas prerokúvania návrhu Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta 
Prievidza, obstarávateľom“ a spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto 
vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 

2) Zmeny a doplnky č. 14 k ÚPN mesta Prievidza, v zmysle zákona o územnom plánovaní 
č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR, hlavný riešiteľ Ing. arch. 
Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2012. 
Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je predmetom schválenia 
Doplnku č. 10 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č.  31/1995. 

3) Doplnok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 31/1995, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 14 k ÚPN mesta Prievidza 
s pripomienkou:  v článku 10 sa pred text „Na tomto doplnku sa uznieslo MsZ dňa 26. 6. 
2012 ........ „  dopĺňa:  „článok 11“. 

III. ukladá prednostovi MsÚ: 

1) Zverejniť Doplnok č. 10 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.31/1995 o 
územnom pláne mesta (Prievidza), po dobu tridsať  dní od jeho zverejnenia na úradných 
tabuliach mesta Prievidza a na území riešenej zóny v súlade s § 23, ods. 2 stavebného 
zákona. 

2) Zabezpečiť uloţenie schválenej územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov          
č. 14 k ÚPN mesta Prievidza v súlade s § 28 stavebného zákona t.j. označením 
dokumentácie schvaľovacou doloţkou, doručením Krajskému stavebnému úradu 
v Trenčíne a príslušnému stavebnému úradu, vyhotovením registračného listu, ktorý spolu 
s kópiou uznesenia o schválení doručí príslušnému ministerstvu.  

 

číslo: 241/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2012, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2012. 

 
číslo: 242/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza                         
č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a poţívania alkoholických nápojov 
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v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne 
prístupných miestach v meste Prievidza;  

II.   odporúča  MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 
115/2011 o podmienkach predaja, podávania a poţívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne 
prístupných miestach v meste Prievidza. 

 
číslo: 243/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na spôsob odsúhlasovania a následnej realizácie spevnených plôch  v obytných 
zónach na pozemkoch vo vlastníctve mesta,  

II. odporúča primátorke mesta 
poveriť architekta mesta vydávaním splnomocnení pre fyzické a právnické osoby 
k vybudovaniu a  úprave spevnených plôch na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Na 
základe ţiadosti a vydaného súhlasu fyzické a právnické osoby vybudujú resp. upravia 
spevnené plochy na vlastné náklady. Po ukončení prác budú spevnené plochy 
bezodplatne odovzdané do majetku mesta Prievidza, pričom náklady na geodetické 
zameranie spevnených plôch bude hradiť mesto Prievidza, 

III. ţiada architekta mesta  
informovať príslušný výbor volebného obvodu a komisiu dopravy, výstavby, ÚP a ŢP 
o vydaní súhlasu s vybudovaním resp. úpravou spevnených plôch fyzickými a právnickými 
osobami na pozemkoch vo vlastníctve mesta.  
 

číslo: 244/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zníţenie energetickej náročnosti Sociálno- 
integračného centra v Prievidzi – I. etapa“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča  MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Zníţenie energetickej náročnosti Sociálno-

integračného centra v Prievidzi – I. etapa“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 750,00 € t.j. 10% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 245/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Pestrosť ide do ulíc“ a moţnosti čerpania 
finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Pestrosť ide do ulíc“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 500,00 € t.j. 4,5 % z celkových výdavkov na projekt. 
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číslo: 246/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch 
pre chodcov“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,              

II.  odporúča  MsZ  
schváliť 
a) predloţenie projektu s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 500,00 € t.j. 3,3% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 247/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Hudba a slovo v jednom rytme “ a moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Hudba a slovo v jednom rytme“,  
b) kofinancovanie projektu vo výške 189,00 € t.j. 10% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 248/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Yilmaza Tokla, bytom Prievidza, Ul. Ľ. Ondrejova č. 846/22, o kúpu  časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 3256/35, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
pribliţne 200 m2 a objektu stojaceho na tejto časti pozemku, na účel vyuţitia ako cukráreň 
- kaviareň,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku,            
z parcely č. 3256/35, zastavené plochy a nádvoria vo výmere podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom (pribliţne 200 m2) a objektu stojaceho na tejto časti 
pozemku.  

 
číslo: 249/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Mariána Beňačku - BenSed, bytom Prievidza, Dúbravská ul. č. 13/1, o kúpu  časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parcely č. 2059/1, ostatné plochy,  vo výmere pribliţne 
29 m2, na účel zriadenia parkovacieho miesta pri nehnuteľnosti v spoluvlastníckom 
podiele ţiadateľa,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku  z 
parcely č. 2059/1, ostatné plochy vo výmere podľa skutočného zamerania geometrickým 
plánom (pribliţne 29 m2), na účel zriadenia parkovacieho miesta.    

 

číslo: 250/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina o zriadenie 
vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza 
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parc.č. 2272 strpieť na tomto pozemku umiestnenie inţinierskych sietí – preloţku časti NN 
vedenia a s tým spojené uloţenie zemného káblového vedenia na účel realizácie stavby 
„Administratívna budova, Ul. T. Vansovej v Prievidzi, parc.č. 2271 a parc.č. 2272 – 
preloţka časti NN vedenia“ a strpieť vstup na tento pozemok  v ktoromkoľvek čase za 
účelom prevádzkovania a vykonávania údrţby a  opráv inţinierskych sietí  v prospech 
spoločnosti  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina     

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2272, strpieť na tomto pozemku umiestnenie 
inţinierskych sietí – preloţku časti NN vedenia a s tým spojené uloţenie zemného 
káblového vedenia na účel realizácie stavby „Administratívna budova, Ul. T. Vansovej 
v Prievidzi, parc.č. 2271 a parc.č. 2272 – preloţka časti NN vedenia“ v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom a strpieť vstup na tento pozemok  v ktoromkoľvek čase 
za účelom prevádzkovania a vykonávania údrţby a  opráv inţinierskych sietí  v prospech 
spoločnosti  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina   s tým, ţe vecné 
bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku 
mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺţky 
trasy vedenia  inţinierskych  sietí  a  šírky  ochranného  pásma po  oboch  stranách,  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 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €,  t.j. cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je  40,00 €/m2 a s podmienkou, ţe investor sa písomne zaviaţe, ţe po 
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí, 
bude priebeţne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vzniknú 
z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka, 
alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto závad,  a tieţ uhradí pokutu vo výške 150,00 € za kaţdý deň omeškania. 

 

číslo: 251/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Mgr. Klaudie Boorovej - Dzuríkovej, Ul. A. Mišúta 721/17, Prievidza, o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť schodisko na pozemku 
a umoţniť prechod cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2089 k obchodným priestorom, 
ktoré budú vybudované v byte č.1 vo vchode č. 5 v bytovom dome súp.č. 10413 na  
parc.č.2093 na Rastislavovej ulici v Prievidzi; 

II.    odporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť schodisko na 
pozemku a umoţniť prechod cez pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 2089 zast.pl. vo 
výmere 706 m2 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom,  k obchodným 
priestorom, ktoré budú vybudované v byte č.1 vo vchode č. 5 v bytovom dome súp. č.  
10413 na  parc.č.2093 na Rastislavovej ulici v Prievidzi v prospech vlastníka bytu č.1 vo 
vchode č. 5 v bytovom dome súp. č. 10413 na  parc.č.2093 na Rastislavovej ulici                    
v Prievidzi  s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel 
pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok rozlohy pozemku 
v m2 zaťaţeného vecným bremenom  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
zaťaţeného pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri 
prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €, 
t.j. cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je  150,00 €/m2. 
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číslo: 252/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina o zriadenie 
vecného bremena  s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v k.ú. 
Prievidza parc.č. 387/1, parc.č. 150, parc.č. 155/1, parc.č. 395, parc.č.404, parc.č. 95, 
parc.č. 99, parc.č. 124, parc.č. 116/1, parc.č. 110, parc.č. 75, parc.č. 50, parc.č.  45/1, 
parc.č. 70, parc.č. 30 a parc.č. 32, strpieť na týchto pozemkoch umiestnenie inţinierskych 
sietí – zemného káblového vedenia za účelom realizácie stavby „Prievidza – sídlisko Píly: 
rekonštrukcia 6 kV TS č. 612, 659, 682 na 22 kV a rekonštrukcia 6 kV káblov na 22 kV“ 
a strpieť vstup na tento pozemok  v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania 
a vykonávania údrţby a  opráv inţinierskych sietí  v prospech spoločnosti  
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ţilina;    

II.     odporúča  MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka 
pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 387/1, parc.č. 150, parc.č. 155/1, parc.č. 395, 
parc.č.404, parc.č. 95, parc.č. 99, parc.č. 124, parc.č. 116/1, parc.č. 110, parc.č. 75, 
parc.č. 50, parc.č.  45/1, parc.č. 70, parc.č. 30 a ako uţívateľa pozemku parc.č. 32, na 
ktorý list vlastníctva nie je zaloţený, strpieť na týchto pozemkoch umiestnenie 
inţinierskych sietí – zemného káblového vedenia za účelom realizácie stavby „Prievidza – 
sídlisko Píly: rekonštrukcia 6 kV TS č. 612, 659, 682 na 22 kV a rekonštrukcia 6 kV káblov 
na 22 kV“ v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom a strpieť vstup na tento 
pozemok  v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údrţby a  opráv 
inţinierskych sietí  v prospech spoločnosti  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
Ţilina s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku 
v m2, vypočítanej z dĺţky trasy vedenia  inţinierskych  sietí  a  šírky  ochranného  pásma 
po  oboch  stranách,  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 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €,  t.j. 
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je  40,00 €/m2 a s podmienkou, ţe investor 
sa písomne zaviaţe, ţe po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na 
uloţenie inţinierskych sietí, bude priebeţne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie 
závad, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky 
alebo chodníka, alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, 
spôsobené v dôsledku týchto závad,  a tieţ uhradí pokutu vo výške 150,00 € za kaţdý 
deň omeškania a zároveň sa zaviaţe, ţe pri rozkopaní chodníka ho v celej šírke 
zrekonštruuje.  

 
číslo: 253/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Mgr. Juraja Výskoka, bytom Prievidza, Duklianska ul. 54/7A, o kúpu časti 
pozemku na Ulici za depom, parcela č. 3796/2 na LV 1 v rozsahu výmery 18 m², na 
ktorom sa nachádza stavba - dočasná garáţ, súpisné č. II. 1567 vo vlastníctve ţiadateľa,  

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku na Ulici za depom, parcela č. 
3796/2 na LV 1 v rozsahu výmery 18 m², na ktorom sa nachádza stavba - dočasná garáţ, 
súpisné č. II. 1567. 
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číslo: 254/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
 ţiadosť Mgr. Juraja Výskoka, bytom Prievidza, Duklianska ul. 54/7A, o zriadenie 
 vecného bremena s právom prechodu pešo a autom na pozemku na Ulici za depom, 
 parcela č. 3796/2 na LV 1 v rozsahu výmery 18 m², na ktorom sa nachádza stavba - 
 dočasná garáţ, súpisné č. II. 1567 vo vlastníctve ţiadateľa,  
II. neodporúča MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza zriadiť vecné bremeno s právom prechodu pešo  
 a autom na pozemku parcela č. 3796/2 na LV 1 v rozsahu výmery 18 m², na ktorom sa 
nachádza stavba - dočasná garáţ, súpisné č. II. 1567.  

 

číslo: 255/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Mgr. Martina Výskoka, bytom Prievidza, Ul. A. Hlinku 445/29-4,  o kúpu časti 
pozemku na Ulici za depom, parcela č. 3796/2 na LV 1 v rozsahu výmery 18 m², na 
ktorom sa nachádza stavba - dočasná garáţ, súpisné č. II. 1569 vo vlastníctve ţiadateľa;  

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať časť pozemku na Ulici za depom, parcela č. 
3796/2 na LV 1 v rozsahu výmery 18 m², na ktorom sa nachádza stavba - dočasná garáţ, 
súpisné č.  II. 1569.  

 
číslo: 256/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
 ţiadosť Mgr. Martina Výskoka, bytom Prievidza, Ul. A. Hlinku 445/29-4, o zriadenie 
 vecného bremena s právom prechodu pešo a autom na pozemku na Ulici za depom, 
 parcela č. 3796/2 na LV 1 v rozsahu výmery 18 m², na ktorom sa nachádza stavba - 
 dočasná garáţ, súpisné č. II. 1569 vo vlastníctve ţiadateľa;  
II. neodporúča MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza zriadiť vecné bremeno s právom prechodu pešo  
 a autom na pozemku parcela č. 3796/2 na LV 1 v rozsahu výmery 18 m², na ktorom  sa 
nachádza stavba - dočasná garáţ, súpisné č. II. 1569.  

 
číslo: 257/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Lukáša Geţíka a Ivana Geţíka, Šípkova ul. 170/15, Kanianka o kúpu časti 
pozemku v k.ú. Prievidza, parc.č. 4990/1 ost.pl. vo výmere 13856 m2 , ktorého vlastníkom 
je mesto Prievidza, a to za účelom vybudovania parkovacích plôch pri polyfunkčnom 
objekte súp. č. 1921 na parc.č. 4990/4 vo vlastníctve ţiadateľov vo výmere pribliţne 600 
m2 podľa zamerania geometrickým plánom; 

II.    neodporúča  MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza previesť časť svojho pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 
4990/1 ost.pl., vo výmere 13856 m2, do vlastníctva Lukáša a Ivana Geţíka za účelom 
vybudovania parkovacích plôch pri polyfunkčnom objekte súp. č.  1921 na parc.č. 4990/4 
vo vlastníctve ţiadateľov, a to vo výmere asi 600 m2 podľa zamerania geometrickým 
plánom. 
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číslo: 258/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Ladislava Mečiara, Tuţina 384, o zriadenie vecného bremena  s právom uloţenia 
inţinierskych sietí – plynovej prípojky na pozemkoch v k.ú. Prievidza parc.č. 5082/53 
a parc.č. 5082/54 vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 
5003/7 vo vlastníctve Ladislava Mečiara;     

II.    odporúča MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka 
pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5082/54 ost.pl. vo výmere 434 m2 a uţívateľa pozemku 
v k.ú. Prievidza parc.č. 5082/53 ost.pl. vo výmere 2734 m2 (na ktorý list vlastníctva nie je 
zaloţený),  strpieť na týchto pozemkoch umiestnenie inţinierskych sietí – plynovej 
prípojky k pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5003/7 zast.pl. vo výmere 199 m2 vo 
vlastníctve Ladislava Mečiara a strpieť vstup na tieto pozemky v  ktoromkoľvek čase za 
účelom prevádzkovania a vykonávania údrţby a  opráv plynovej prípojky v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníka pozemku parc.č. 5003/7 s tým, ţe 
vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, vypočítanej 
z dĺţky trasy vedenia  plynovej prípojky a  šírky  jej  ochranného  pásma po  oboch  
stranách,  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým prípojka prechádza, 
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, 
ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €,  t.j. cena pozemku pre tento 
účel a v danej lokalite je  40,00 €/m2. 

 
číslo: 259/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o vypracovaní Geometrického plánu č. 177/2012 a s tým súvisiaci návrh na 
zmenu uznesenia Mestskej rady č. 156/12 zo dňa  17.4.2012,  ktorým MsR odporučila 
MsZ schváliť zámer a spôsob predaja nehnuteľnosti pre Ing. V. Macha a manţ.,  

II.  mení 
uznesenie MsR č. 156/12 takto: 
- v časti II. bod a) sa vypúšťa text „časť pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 4807/1, 

ostatné plochy, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pribliţne vo 
výmere 121 m²“ a nahrádza sa novým „pozemok v k. ú. Prievidza parcela č. 4807/1, 
ostatné plochy vo výmere 121 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2012 
z celkovej parcely č. 4807/1 (276 m²)“; 

- v časti II. bod b) sa vypúšťa text „z parcely č. 4807/1, ostatné plochy, podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom pribliţne vo výmere 121 m²“ a nahrádza 
sa novým „parcela č. 4807/1, ostatné plochy vo výmere 121 m², odčlenený 
Geometrickým plánom č. 177/2012 z celkovej parcely č. 4807/1 (276 m²)“. 

 
číslo: 260/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o vypracovaní Geometrického plánu č. 177/2012 a s tým súvisiaci návrh na 
zmenu uznesenia Mestskej rady č. 157/12 zo dňa 17.4.2012,  ktorým MsR odporučila 
MsZ schváliť zámer a spôsob predaja nehnuteľnosti pre JUDr. Evu Kyselovú, 

II.  mení 
uznesenie MsR č. 157/12 takto: 
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- v časti II bod a) sa vypúšťa text „nehnuteľnosti - časť pozemku k. ú. Prievidza, 
z parcely č. 4807/1, ostatné plochy, podľa skutočného zamerania geometrickým 
plánom pribliţne vo výmere 75 m²“ a nahrádza sa novým „nehnuteľnosť - pozemok 
v k. ú. Prievidza parcela č. 4807/7 ostatné plochy vo výmere 66 m², odčlenený 
Geometrickým plánom č. 177/2012 z parcely č. 4807/1“ 

- v časti II bod b) sa vypúšťa text „časť pozemku, z parcely č. 4807/1, ostatné plochy, 
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pribliţne vo výmere  75 m²“ 
a nahrádza sa novým „parcela č. 4807/7 ostatné plochy vo výmere 66 m², odčlenený 
Geometrickým plánom č. 177/2012 z parcely č. 4807/1“. 
 

číslo: 261/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o vypracovaní Geometrického plánu č. 177/2012 a s tým súvisiaci návrh na 
zmenu uznesenia Mestskej rady č. 159/12 zo dňa  17.4.2012, ktorým MsR odporučila 
schváliť zámer a spôsob predaja nehnuteľnosti pre Mgr. Milana Cebáka a manţ.,  

II. mení 
uznesenie MsR č. 159/12 takto: 
- v časti II. bod a) sa vypúšťa text „časť pozemkov k. ú. Prievidza, z parcely  č. 4807/1, 

ostatné plochy, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pribliţne vo 
výmere 35 m²“ a nahrádza sa novým „pozemok v k. ú. Prievidza parcela č. 4807/9 
ostatné plochy vo výmere 37 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2012 
z parcely č. 4807/1“, 

- v časti II. bod b) sa vypúšťa text „z parcely č. 4807/1, ostatné plochy, podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom pribliţne vo výmere  35 m²“ a nahrádza 
sa novým „parcela č. 4807/9 ostatné plochy vo výmere 37 m², odčlenený 
Geometrickým plánom č. 177/2012 z parcely č. 4807/1“. 

 
číslo: 262/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Veroniky Novákovej, Ul. K. Kuzmányho 99/23 Prievidza, o zriadenie vecného 
bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti príjazdovej 
komunikácie na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3029/1 vo vlastníctve mesta Prievidza 
k nehnuteľnostiam parc.č. 3032/1, parc.č. 3032/2 a parc.č. 3032/3 vo vlastníctve 
ţiadateľky, 

II.    neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým 
vozidlom po časti príjazdovej komunikácie na pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3029/1, 
zast.pl. vo výmere 6577 m2 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom vo 
vlastníctve mesta Prievidza k nehnuteľnostiam parc.č. 3032/1,  parc.č. 3032/2 a parc.č. 
3032/3.  

    
číslo: 263/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu, ţe komisia dopravy, výstavby, územného plánu a ţivotného prostredia na 
svojom zasadnutí dňa 10. 05. 2012 odporučila zrušiť nájomnú zmluvu č. 5/2004 pre 
Veroniku Novákovú (Komisia zároveň poţiadala odbor územného plánu, stavebného 
poriadku a ţivotného prostredia, aby v rámci svojich kompetencií doriešil prístupovú cestu 
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p. Nováka k nehnuteľnosti). Právna kancelária na základe uvedeného odporučenia 
vykonala v súlade s Čl. V, písm. A, bod 2 tejto zmluvy kontrolu spôsobu uţívania 
predmetu nájmu, zdokumentovala situáciu vyhotovením fotografií a na podklade 
zisteného predkladá záver, ţe nájomca uţíva predmet nájmu v súlade s uvedenou 
nájomnou zmluvou č. 5/2004, 

II. neodporúča primátorke mesta 
ukončiť nájomnú zmluvu č. 5/2004, uzatvorenú s Veronikou Novákovou, Ul. K. 
Kuzmányho 23, Prievidza.   

  
číslo: 264/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť  Moniky Zaťkovej, bytom Prievidza a Petra Wesserleho, bytom Nitrianske Pravno 
(na základe rokovaní s právnou kanceláriou) na zmenu uznesení MsR č. 210/11 zo dňa 
24.05.2011 v znení uznesenia č. 281/11 zo dňa 09.08.2011  a MsZ č. 237/11 zo dňa 
30.08.2011, z dôvodu zmeny termínu realizácie prekládky chodníka a vybudovania 
parkovacích plôch a tieţ zmeny rozsahu prekládky a rozsahu parkovacích plôch. 
Zároveň poţiadali o úhradu kúpnych cien (pri oboch pozemkoch) formou splátkových 
kalendárov na 5 rokov v mesačných splátkach  v zmysle z IS – 65 (z výnimkou v bode 
3.9.6. písm. d)  pravidiel);  

II.   mení  
uznesenie MsR č. 210/11 zo dňa 24.5.2011  v znení uznesenia č. 281/11 zo dňa 
09.08.2011 takto: 
- v bode II. v písm. b) sa za pôvodný text v bode b) dopĺňa text: „formou splátkového 

kalendára  na 5 rokov v  mesačných  splátkach v zmysle IS – 65 (z výnimkou v bode 
3.9.6. písm. d)  pravidiel)“;  

- v bode II. v písm. c) sa vypúšťa text: „podľa Znaleckého posudku č. 14/2011, t. j. 58,27 
€/m2  s tým, ţe kúpna zmluva bude uzatvorená aţ po vybudovaní parkovacích plôch 
a potrebnej prekládky chodníka v zmysle projektu mesta Prievidza vypracovaného 
spoločnosťou AD Prievidza, s. r. o., kupujúcimi na vlastné náklady a následnom 
bezodplatnom prevedení tejto stavby do majetku mesta Prievidza“  
a nahrádza sa novým textom: 
„podľa obnoveného znaleckého posudku  s tým, ţe kúpna cena bude uhradená 
formou splátkového kalendára na 5 rokov v mesačných splátkach v zmysle  IS – 65 
(z výnimkou v bode 3.9.6. písm. d)  pravidiel);  
Po vyhodnotení cenových ponúk bude kúpna zmluva uzavretá s predkladateľom 
najvhodnejšej ponuky s podmienkou, ţe na vlastné náklady vybuduje parkovisko 
a zrealizuje prekládku chodníka v termíne do 1 roka od účinnosti kúpnej zmluvy a len 
v rozsahu pozdĺţ parcely č. 5399/6 – po roh budovy na parcele č. 5399/7 a následne 
túto stavbu bezodplatne prevedie do majetku mesta“; 

III.   odporúča MsZ  
         schváliť zmenu uznesenia MsZ  č. 237/11 zo dňa 30.8.211 v bode II. písmeno c) takto: 

v bode c) sa vypúšťa text: „za cenu minimálne 58,27 €/m2 podľa Znaleckého    posudku 
č. 14/2011 s tým, ţe kúpna zmluva bude uzatvorená aţ po vybudovaní  parkovacích 
plôch a potrebnej prekládky chodníka v zmysle projektu mesta Prievidza vypracovaného 
spoločnosťou AD Prievidza, s. r. o., kupujúcimi na vlastné náklady a následnom 
bezodplatnom prevedení tejto stavby do majetku mesta Prievidza“  a nahrádza sa 
novým textom: 

  „podľa obnoveného znaleckého posudku  s tým, ţe kúpna cena bude uhradená     
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   formou splátkového kalendára na 5 rokov v mesačných splátkach v zmysle IS   – 65 
(z výnimkou v bode 3.9.6. písm. d)  pravidiel);  Po vyhodnotení cenových ponúk bude 
kúpna zmluva uzavretá s predkladateľom najvhodnejšej ponuky s podmienkou, ţe na 
vlastné náklady vybuduje parkovisko a zrealizuje prekládku chodníka v termíne do 1 roka 
od účinnosti kúpnej zmluvy a len v rozsahu pozdĺţ parcely č. 5399/6 – po roh budovy na 
parcele č. 5399/7 a  následne túto stavbu bezodplatne prevedie do majetku mesta“.  

 
číslo: 265/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov GORENO, s. r. o., so 
sídlom v Prievidzi, Ul. M. Gorkého 245,  v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome, na  Ul. M. Gorkého 245 v Prievidzi súpisné č. 40245, postaveného na 
parcele č. 5336 v k. ú. Prievidza : 
Igor Kadlíček, trvalý pobyt: Vnútorná ulica 125/11, 971 01 Prievidza 
Dana Furková, trvalý pobyt: 972 28 Valaská Belá č. 185 
Ivan Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
Marta Karaková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza  
Jozef Meluš, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 
Viera Melušová, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 
Peter Tobiaš, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/4, 971 01 Prievidza 
Eva Tobiašová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/4, 971 01 Prievidza 
Pavel Ferenčík, trvalý pobyt: 971 01 Veľká Čausa č. 35 
Gabriela Šramková, trvalý pobyt: Račice 50, 972 22 Nitrica 
Ján Gajdošík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/7, 971 01 Prievidza 
Ľudmila Gajdošíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/7, 971 01 Prievidza 
Viliam Ficel, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske Kostolany 
Eva Ficelová, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske Kostolany 
Silvester Kakalík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 6/12, 971 01 Prievidza 
Edita Kakalíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 6/12, 971 01 Prievidza 
Ľudovít Kocúr, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/10, 971 01 Prievidza 
Štefánia Kocúrová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/10, 971 01 Prievidza 
Emil Kováč, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/11, 971 01 Prievidza 
Soňa Kováčová, trvalý pobyt. Ulica M. Gorkého 10/11, 971 01 Prievidza 
Marie Bariová, trvalý pobyt: Ulica A. Ţarnova 859/6, 971 01 Prievidza 
Oto Šebo, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/13, 971 01 Prievidza 
Monika Šebová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/13, 971 01 Prievidza 
Jaroslav Píš, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
Patrícia Píšová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
Vladimír Račko, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
Iveta Račková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
Mária Ergangová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/13, 971 01 Prievidza 
Hana Sobotová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/4, 971 01 Prievidza 
Gabriela Rybárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
Daniel Mesiarik, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/6, 971 01 Prievidza 
Zita Čermanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/7, 971 01 Prievidza 
Eva Konečná, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 303/28, 971 01 Prievidza 
Silvia Uhlárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12,9, 971 01 Prievidza 
Stanislav Adamek, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/10, 971 01 Prievidza 
Darina Adameková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/10, 971 01 Prievidza 
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Juraj Mačkay, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/11, 971 01 Prievidza  
Ing. Ľubomír Mareš, trvalý pobyt: Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad 
Ing. Jozef Tancoš, trvalý pobyt:  Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
Ľubomír Miezga, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/1, 971 01 Prievidza 
Estera Miezgová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/1, 971 01 Prievidza 
Ľubomír Gula, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
Helena Gulová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
Ľudovít Kiss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/3, 971 01 Prievidza 
Jozef Ragan, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
Eva Raganová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
Karol Jarábek, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/5, 971 01 Prievidza 
Anna Jarábková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/5, 971 01 Prievidza 
Margita Šprláková- Bidišová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/6, 971 01 Prievidza 
Grolmus a spol. s. r. o., sídlo: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
Emil Obyvateľ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/8, 971 01 Prievidza 
Oľga Obyvateľová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/8, 971 01 Prievidza 
Pavol Krátky, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/9, 971 01 Prievidza 
Ľudovít Sasák, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
Lenka Sasáková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
Dušan Halenkovič, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 Prievidza 
Ing. Monika Halenkovičová, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 Prievidza 
Mária Jánošíková, trvalý pobyt: Ulica J. Francisciho 2/10, 971 01 Prievidza 
Milan Partika, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
Magdaléna Partiková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
Ing. Jozef Britan, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
Mária Britanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
Pavol Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245-16/2, 971 01 Prievidza 
Ivana Nováčková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/3, 971 01 Prievidza 
Ing. Stanislav Vozárik, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/4, 971 01 Prievidza 
Viera Vozáriková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/4, 971 01 Prievidza 
Peter Baláţ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
Anna Hírešová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16/6, 971 01 Prievidza 
Štefan Frolovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
Blaţena Baláţová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
Veronika Nahálková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/9, 971 01 Prievidza 
Eva Krčmárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/10, 971 01 Prievidza 
Andrea Görögová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/11, 971 01 Prievidza 
Toska Kotríková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/12, 971 01 Prievidza 
Gabriela Ováryová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/13, 971 01 Prievidza 
Ing. Vladimír Šarközy, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/1, 971 01 Prievidza 
Oľga Hrčková, trvalý pobyt: Ţiarska ulica 109, 972 51 Handlová 
Mária Velická, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/3, 971 01 Prievidza 
Andrea Frízová, trvalý pobyt: Sitnianskeho ulica 13, 971 01 Prievidza 
Vladimír Šurina, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/5, 971 01 Prievidza 
Alena Šurinová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/5, 971 01 Prievidza 
Anna Psotová,  trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
Kosťa Kančev, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/7, 971 01 Prievidza 
Marta Kančevová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/7, 971 01 Prievidza 
Vladimír Vican, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
Emília Vicanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
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Peter Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 
Branislav Fašung, trvalý pobyt: 972 15 Kľačno 222 
Andrej Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 
Petra Fašungová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 
Vladimír Drţík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/10, 971 01 Prievidza 
Mária Drţíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/10, 971 01 Prievidza 
Peter Hruška, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/11, 971 01 Prievidza 
Ľubica Hrušková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/11, 971 01 Prievidza 
Henrieta Gubáni, Ulica Ľ. Ondrejova 8/9, 971 01 Prievidza 
Jozef Gašparovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
Marian Lukáč, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 30/4, 971 01 Prievidza 
Ing. Ida Lukáčová, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 30/4, 971 01 Prievidza 
Marian Antol, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 23/10, 971 01 Prievidza 
Oľga Antolová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 23/10, 971 01 Prievidza 
Mário Rückschloss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 50/4, 971 01 Prievidza 
Marta Rückschlossová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 50/4, 971 01 Prievidza 
Tomáš Krčmár, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/10, 971 01 Prievidza 
Ing. Miroslav Gabčo, Ulica energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 
Ing. Boris Stanček, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 Prievidza 
Eva Stančeková, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 Prievidza 
Rastislav Bališ, trvalý pobyt: Ulica energetikov 7/7, 971 01 Prievidza 
Katarína Bališová, trvalý pobyt: Ulica energetikov 7/7, 971 01 Prievidza 

 
o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5336, zastavané plochy a nádvoria  vo  
výmere  1169 m2,  na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku (pod bytovým 
domom súpisné č. 40245), 
 

II.  odporúča MsZ 
schváliť predaj pozemku parcela č. 5336 o výmere 1169 m2  v k. ú. Prievidza, v zmysle § 
9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
v spoluvlastníckych podieloch pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome na Ul. M. Gorkého 245 v Prievidzi súpisné č. 40245, postaveného na parcele č. 
5336 v k. ú. Prievidza: 
Igor Kadlíček, trvalý pobyt: Vnútorná ulica 125/11, 971 01 Prievidza a Dana Furková, 
trvalý pobyt: 972 28 Valaská Belá č. 185 v podiele 792/44311 (byt č. 1) a v podiele 
204/44311 (garáţ č. 4 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 996/44311 za sumu 130,88 €  
Ivan Karak a Marta Karaková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 629/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 629/44311 za sumu 82,47 € 
Jozef Meluš a Viera Melušová, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Peter Tobiaš a Eva Tobiašová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/4, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 4) a v podiele 204/44311 (priestor 4-1) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 
Pavel Ferenčík, trvalý pobyt: 971 01 Veľká Čausa č. 35 
v podiele 630/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (priestor 4-7) 
t.j. spolu v podiele 854/44311 za sumu 112,42 €  
Gabriela Šramková, trvalý pobyt: Račice 50, 972 22 Nitrica 
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v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Ján Gajdošík a Ľudmila Gajdošíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/7, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
Viliam Ficel a Eva Ficelová, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske 
Kostolany v podiele 628/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 628/44311 za sumu 82,34 € 
Silvester Kakalík a Edita Kakalíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 6/12, 971 01 
Prievidza v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Ľudovít Kocúr a Štefánia Kocúrová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/10, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
Emil Kováč a Soňa Kováčová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/11, 971 01 Prievidza 
v podiele 629/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 629/44311 za sumu 82,47 € 
Marie Bariová, trvalý pobyt: Ulica A. Ţarnova 859/6, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t,j, spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Oto Šebo a Monika Šebová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 10/13, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 
Jaroslav Píš a Patrícia Píšová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 
Vladimír Račko a Iveta Račková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 2) a v podiele 204/44311 (priestor 4-9) 
t.j. spolu v podiele 839/44311 za sumu 110,47 € 
Mária Ergangová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/13, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t,j, spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Hana Sobotová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/4, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 4) a v podiele 204/44311  (priestor 2-8) 
t,j, spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 
Gabriela Rybárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (garáţ č. 6 priestor 2-6) 
t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 
Daniel Mesiarik, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/6, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Zita Čermanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/7, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
Eva Konečná, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 303/28, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
Silvia Uhlárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12,9, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
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Stanislav Adamek a Darina Adameková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/10, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 798/44311 za sumu 104,05 € 
Juraj Mačkay, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 12/11, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 11) a v podiele 204/44311 (priestor 2-5) 
t.j. spolu v podiele 839/44311 za sumu 110,47 € 
Ing. Ľubomír Mareš, trvalý pobyt: Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Ing. Jozef Tancoš, trvalý pobyt:  Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 
Ľubomír Miezga a Estera Miezgová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/1, 971 01 Prievidza 
v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 
Ľubomír Gula a Helena Gulová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
Ľudovít Kiss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/3, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Jozef Ragan a Eva Raganová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
Karol Jarábek a Anna Jarábková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/5, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 5) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
Margita Šprláková- Bidišová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/6, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Grolmus a spol. s. r. o., sídlo: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 7) a v podiele 204/44311 (priestor 2-10) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 
Emil Obyvateľ a Oľga Obyvateľová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/8, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
Pavol Krátky, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 14/9, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Ľudovít Sasák a Lenka Sasáková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 sa sumu 104,05 € 
Dušan Halenkovič a Ing. Monika Halenkovičová, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
Mária Jánošíková, trvalý pobyt: Ulica J. Francisciho 2/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Milan Partika a Magdaléna Partiková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 
Prievidza v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
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t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 
Ing. Jozef Britah a Mária Britahová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 
Prievidza v podiele 792/44311 (byt č. 1) a v podiele 224/44311 (priestor 2-19) 
t.j. spolu v podiele 1016/44311 za sumu 133,48 € 
Pavol Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245-16/2, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
Ivana Nováčková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/3, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Ing. Stanislav Vozárik a Viera Vozáriková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/4, 971 01 
Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
Peter Baláţ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 5) 
t.j. spolu v podiele za sumu 83,25 € 
Anna Hírešová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16/6, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Štefan Frolovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 €  
Blaţena Baláţová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
Veronika Nahálková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/9, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Eva Krčmárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
Andrea Görögová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/11, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
Toska Kotríková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/12, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Gabriela Ováryová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/13, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 
Ing. Vladimír Šarközy, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/1, 971 01 Prievidza 
v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 
 Oľga Hrčková, trvalý pobyt: Ţiarska ulica 109, 972 51 Handlová 
v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
Mária Velická, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/3, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Andrea Frízová, trvalý pobyt: Sitnianskeho ulica 13, 971 01 Prievidza 
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v podiele 795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
Vladimír Šurina a Alena Šurinová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/5, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (garáţ č. 15 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 
Anna Psotová,  trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Kosťa Kančev a Marta Kančevová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/7, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
Vladimír Vican a Emília Vicanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 
Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 8) a v podiele 224/44311 (priestor 4-2) 
t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 
Peter Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza, Branislav 
Fašung, trvalý pobyt: 972 15 Kľačno 222, Andrej Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. 
Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza a Petra Fašungová, trvalý pobyt: Cesta Vl.                           
Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Vladimír Drţík a Mária Drţíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 795/44311 (byt č. 10) a v podiele 204/44311 (priestor 4-17) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 
Peter Hruška a Ľubica Hrušková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 18/11, 971 01 Prievidza 
v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
Henrieta Gubáni, Ulica Ľ. Ondrejova 8/9, 971 01 Prievidza 
v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
Jozef Gašparovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
v podiele 794/44311 (byt č. 13) a v podiele 204/44311 (18 priestor 2-20) 
t.j. spolu v podiele 998/44311 za sumu 131,14 € 
Marian Lukáč a Ing. Ida Lukáčová, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 30/4, 971 01 Priev idza 
v podiele 204/44311 (priestor 4-11) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 
Marian Antol a Oľga Antolová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 23/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 224/44311 (priestor 2-14) 
t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 
Mário Rückschloss a Marta Rückschlossová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 50/4, 971 01 
Prievidza v podiele 224/44311 (garáţ č. 18 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 
Tomáš Krčmár, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 16/10, 971 01 Prievidza 
v podiele 204/44311 (garáţ č. 12 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 
Ing. Miroslav Gabčo, Ulica energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 
v podiele 204/44311 (garáţ č. 13 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 
Ing. Boris Stanček a Eva Stančeková, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 
Prievidza v podiele 204/44311 (garáţ č. 16 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 €  
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Rastislav Bališ a Katarína Bališová, trvalý pobyt: Ulica energetikov 7/7, 971 01 Prievidza 
v podiele 224/44311 (priestor 2-3) 
t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 
za cenu 4,979 €/m2, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod bytovým 
domom. 

 
číslo: 266/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ponuku na predaj  pozemku v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Márie Frimelovej, trvale bytom 
Prievidza,  Ul. Fr. Hečku č. 13/25,  zapísanej na LV č. 6102 – CKN parc.č. 4032  – orná 
pôda s výmerou  17 868 m2  - v celosti  za cenu 8,30 €/m2,  

II. neodporúča  MsZ 
schváliť kúpu  pozemku v k.ú. Prievidza vo vlastníctve Márie Frimelovej, trvale bytom 
Prievidza, Ul. Fr. Hečku č. 13/25, zapísanej na LV č. 6102 – CKN parc.č. 4032  - orná 
pôda  s výmerou 17 868 m2 v celosti. 

 
číslo: 267/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh odboru výstavby, ÚP, ŢP a stavebného poriadku na majetkoprávne vyporiadanie  
na nehnuteľnostiach – pozemkov  v k. ú. Prievidza s výmerou podľa zamerania 
geometrickým plánom  na účel vybudovania inţinierskych sietí pod výstavbu nového 
cintorína v lokalite Pod banskou,  

II. odporúča MsZ 
schváliť majetkoprávne vyporiadanie  nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Prievidza 
s výmerou podľa skutočného zamerania geometrickým plánom na účel vybudovania 
inţinierskych sietí pod výstavbu nového cintorína v lokalite Pod banskou za podmienok: 
a) formou kúpnej zmluvy za cenu 8,30 €/m2 
b) formou zriadenia vecného bremena za cenu 1,00 €/m2 
c) formou zámeny za pozemky s doplatkom druhej strane maximálne v cene 8,30 €/m2. 

 
číslo: 268/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Margaréty Nikmonovej, Jégého ul. 875/7, Prievidza, o nájom nehnuteľnosti               
v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2/1 vo výmere 8 m2 (zastavané plochy 
a nádvoria), nachádzajúcej sa na Trhovej ulici, za účelom prevádzkovania stánku (vo 
vlastníctve ţiadateľky) na predaj vajec. (Predchádzajúci nájomca  – Jaroslav Antala 
AGROFARMA, poţiadal o ukončenie nájomnej zmluvy č. 04/1181/01/2006); 

 II. odporúča primátorke mesta  
rozhodnúť o zámere a o zverejnení zámeru prenechať pre Margarétu Nikmonovú,  Jégého 
ul.  875/7, Prievidza, do nájmu majetok mesta: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 2/1 vo výmere 8 m2 

(zastavané plochy a nádvoria), nachádzajúcu sa na Trhovej ulici, za účelom 
prevádzkovania stánku na predaj vajec,  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
zastavaný stavbou vo vlastníctve ţiadateľa, čo je v súlade s bodom 4.2.3, písm. c) 
internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa 
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môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
ţiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto 
stavbe,  

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na 
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené v súlade             
s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa; 

III. odporúča MsZ  
schváliť pre Margarétu Nikmonovú, Jégého ul. 875/7, Prievidza, nájom majetku mesta 
Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 2/1 vo výmere 8 m2 

(zastavané plochy a nádvoria), nachádzajúcu sa na Trhovej ulici, za účelom 
prevádzkovania stánku na predaj vajec,  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
zastavaný stavbou vo vlastníctve ţiadateľa, čo je v súlade s bodom 4.2.3, písm. c) 
internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa 
môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
ţiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto 
stavbe, 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na 
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 269/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Margaréty Nikmonovej, Jégého ul.  875/7, Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza – parcela č. 5066/1 vo výmere 10 m2 na pozemku medzi Šulekovou ulicou 
a Ulicou J. M. Hurbana, za účelom prevádzkovania stánku (vo vlastníctve ţiadateľky) na 
predaj vajec. (Predchádzajúci nájomca  – Jaroslav Antala AGROFARMA, Bystričany 
232/131 - poţiadal o ukončenie nájomnej zmluvy č. 04/1181/01/2006),  

II. odporúča primátorke mesta 
rozhodnúť o zámere a o zverejnení zámeru prenechať pre Margarétu Nikmonovú, Jégého 
ul. 875/7, Prievidza, do nájmu majetok mesta: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 5066/1 vo výmere 10 m2 na 

pozemku medzi Šulekovou ulicou a Ulicou J. M. Hurbana, za účelom prevádzkovania 
stánku na predaj vajec,  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
zastavaný stavbou vo vlastníctve ţiadateľa, čo je v súlade s bodom 4.2.3, písm. c) 
internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa 
môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
ţiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto 
stavbe, 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na 
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené v súlade s § 
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9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v zámere 
mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa; 

III. odporúča MsZ  
schváliť pre Margarétu Nikmonovú, Jégého ul. 875/7, Prievidza, nájom majetku mesta 
Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 5066/1 vo výmere 10 m2 na 

pozemku medzi Šulekovou ulicou a Ulicou J. M. Hurbana, za účelom prevádzkovania 
stánku na predaj vajec,  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
zastavaný stavbou vo vlastníctve ţiadateľa, čo je v súlade s bodom 4.2.3, písm. c) 
internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa 
môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
ţiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto 
stavbe, 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na 
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 270/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

Ţiadosť Rehole piaristov na Slovensku na zmenu uznesenia MsZ č. 157/11  v bode II. 
písm. b) zo dňa 31.5.2011 v časti o výmere prenajímanej plochy z „asi 350 m²“ na 
195,37m²,  z dôvodu, ţe sa do novootvorenej Piaristickej  MŠ zapísalo menej detí ako 
predpokladali a bude im miesto dvoch tried postačovať jedna, s rozlohou 195,37m². 

II.  odporúča  MsZ 
schváliť zmenu uznesenia  MsZ č. 157/11 zo dňa 31.5.2011 takto: 
pôvodný text bodu II. písm. b) sa vypúšťa a nahrádza sa textom: 
„Nájom nebytového priestoru – jednej triedy s priľahlými priestormi v MŠ Ul. Š. Závodníka 
č. 488/18, Prievidza vo výmere 195,37 m² od 1.8.2012 na dobu neurčitú s 3 mesačnou 
výpovednou lehotou pre nájomcu Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra na zriadenie  
a prevádzkovanie Piaristickej materskej školy Františka Hanáka Prievidza. Ročné 
nájomné vo výške 1€ a  platby za sluţby s nájmom spojené budú dohodnuté zálohovo 
podľa preukázateľne vynaloţených prevádzkových nákladov fakturovaných dodávateľmi 
energií s vyúčtovaním 1x ročne.“ 

 
číslo: 271/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

ţiadosť Miroslava Kotiana a manţelky Evy, Dubová ul.  69, Prievidza o zmenu uznesenia 
MsZ č. 321/10 zo dňa 30.11.2010, ktorým bol schválený nájom nehnuteľnosti v k.ú. 
Prievidza – časť pozemku, parcela č. 2857/14 s výškou nájmu 1,00 €/rok po vybudovaní 
prístupu k penziónu, parkovacích plôch a prekládky chodníka pre peších. Dôvodom je 
skutočnosť, ţe pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu nového chodníka nie je 
postačujúci súhlas udelený mestom Prievidza dňa 24.1.2011. Stavebný úrad  pre  vydanie 
stavebného povolenia vyţaduje preukázateľný právny vzťah k pozemku, t.j. uzavretú 
nájomnú zmluvu. Z tohto dôvodu ţiadatelia ţiadajú o zmenu uznesenia MsZ č. 321/10 tak, 
aby bol nájom uzatvorený pred realizáciou prekládky chodníka, pričom sa v ţiadosti 
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zaväzujú, ţe realizáciu prekládky chodníka vykonajú do 6 mesiacov od právoplatnosti 
stavebného povolenia; 

II. odporúča  MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 321/10 zo dňa 30.11.2010 takto: 
v časti II v písm. b) sa dopĺňa za pôvodný text: „..... po bezplatnom prevode 
novovybudovaného chodníka do majetku mesta. Do tejto doby bude uzatvorená nájomná 
zmluva s výškou nájomného 1,70 €/m²/rok, ktoré budú nájomcovia platiť odo dňa 
právoplatnosti stavebného povolenia do dňa bezplatného prevodu chodníka do majetku 
mesta“. 
 

číslo: 272/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

ţiadosť Ľudmily Nemčickej, Bôrová ul. 34, Prievidza, o nájom časti pozemku - parcela 
č. 5327/1 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 64 m2 na Ceste Vl. Clementisa, za 
účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pred prevádzkou kaviarne na Ceste Vl. 
Clementisa 229/9 so záberom pozemku počas celého roka; 

II. odporúča primátorke mesta 
rozhodnúť o zámere a o zverejnení zámeru prenechať pre Ľudmilu Nemčickú, Bôrová ul. 
34, Prievidza, do nájmu majetok mesta: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 5327/1 (zastavané plochy 

a nádvoria) vo výmere 64 m2 na Ceste Vl. Clementisa, za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pred prevádzkou kaviarne na Ceste Vl. Clementisa 229/9 so 
záberom pozemku počas celého roka,  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke kaviarne na Ceste Vl. 
Clementisa 229/9, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, čo je v súlade s 
bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody 
hodné osobitného zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku, resp. 
spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia alebo 
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred  prevádzkou ţiadateľa, 
a taktieţ skutočnosť, ţe na predmete nájmu bude Ľudmila Nemčická poskytovať 
občerstvenie v kultúrnom prostredí, 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, 

- a to za podmienok  –  nájomného za obdobie od 15.4. do 15.10. vo výške                         
0,05 €/m2/deň a za obdobie od 16.10. do 14.4. vo výške 0,02 €/m2/deň, na dobu 
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a 
ods.  9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v zámere 
mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa; 

III. odporúča MsZ  
schváliť pre Ľudmilu Nemčickú, Bôrová ul. 34, Prievidza, nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 5327/1 (zastavané plochy 

a nádvoria) vo výmere 64 m2 na Ceste Vl. Clementisa, za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pred prevádzkou kaviarne na Ceste Vl. Clementisa 229/9 so 
záberom pozemku počas celého roka,  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
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svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke kaviarne na Ceste Vl. 
Clementisa 229/9, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, čo je v súlade s 
bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody 
hodné osobitného zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku, resp. 
spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia alebo 
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred  prevádzkou ţiadateľa, 
a taktieţ skutočnosť, ţe na predmete nájmu bude Ľudmila Nemčická poskytovať 
občerstvenie v kultúrnom prostredí, 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, 

- a to za podmienok – nájomného za obdobie od 15.4. do 15.10. vo výške 0,05 
€/m2/deň a za obdobie od 16.10. do 14.4. vo výške 0,02 €/m2/deň, na dobu neurčitú 
s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 

   
číslo: 273/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

návrh na výšku nájmu za nájom pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbami  a časťami 
stavieb  autobusových nástupíšť na autobusovej stanici v Prievidzi,  

II. ţiada zástupcu primátorky mesta a právnu kanceláriu 

navrhnúť  spol. ADVANCE INVESTMENTS, a.s., so sídlom v Ţiline, Ul. J. Vuruma 8,  
výšku nájmu 9 000,00 €/rok za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbami 
a časťami stavieb autobusových nástupíšť na autobusovej stanici v Prievidzi.  

 
číslo: 274/12 zo dňa 19.06.2012 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

Informáciu o predloţenom Znaleckom posudku č. ZP/14/2012 vo veci stanovenia 
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti na budovu súpisné č. 524 (vo vlastníctve mesta - LV 1) 
na pozemku parcela č. 2159/4 (vo vlastníctve COOP Jednoty, SD Prievidza). Znalecký 
posudok vypracoval znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie  odhad hodnoty nehnuteľností 
a pozemné stavby Ing. Dušan Homola na základe objednávky COOP Jednoty.  

 
číslo: 275/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o  obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej  mestom Prievidza dňa 26.04.2012 na 
základe uznesenia MsZ č. 76/12 zo dňa 27.03.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza – budovy, súpisné č. 30192, na 
pozemku parcela č. 6577/3, popis stavby – materská škola a pozemku parcela č. 6577/3, 
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 334 m2. 
V stanovenom termíne, t. j. do 13.06.2012 do 12.00 h  neboli  doručené ţiadne súťaţné 
návrhy,  t. j.  súťaţ bola neúspešná. 

II. odporúča MsZ  
schváliť zámer mesta Prievidza odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, areál bývalej 
materskej školy na Nedoţerskej ceste v Prievidzi, a to objekt, súpis. č. 30192 a pozemok, 
parc. č. 6577/3 vo výmere 4 334 m2, formou opätovnej obchodnej verejnej súťaţe                    
(v zmysle IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza)  s podmienkami: 
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1. účel vyuţitia:  sociálne sluţby alebo zariadenie školského prípadne  zdravotníckeho 
typu alebo na bytové účely, 

2. kúpna cena: minimálne vo výške  232 840,80 €, 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
Účastníci súťaţe berú na vedomie, ţe na pozemku parc. č. 6577/3 sa nachádzajú 
inţinierske siete, 

III. ukladá právnej kancelárii 
vyzvať spoločnosť APF Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave,  na splnenie 
podmienky Nájomnej zmluvy č. 01/2012 -  odovzdať mestu Prievidza jedno vyhotovenie 
výsledkov predprojekčných prípravných prác developerského projektu rekonštrukcie 
objektu bývalej materskej školy na Nedoţerskej ceste v Prievidzi do jedného mesiaca od 
ukončenia nájmu. 

 
číslo: 276/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 26.04.2012 na 
základe uznesenia MsZ č. 77/12 zo dňa 27.03.2012 o najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, oplotený areál na Ul. Hollého č. 
2 zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to: 
- administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 1889, garáţ súp. č.10769 na parcele č. 
1891/7, garáţ súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáţ súp. č. 10769 na parcele súp. č. 
1891/5 s príslušenstvom, 
- pozemky: parc. č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, parc. č. 
1891/7 - zastavané   plochy   a   nádvoria   o výmere 18 m2,   parc. č.1891/6 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parc. č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 29 m2 a  časti z parc. č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m2, 

odčlenené Geometrickým   plánom   č.  11/2011   zo  dňa   5.5.2011   ako   parcela   č.  
1891/10 –  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané  
plochy a nádvoria o výmere 2 m2,    t. j.  pozemky spolu o výmere   724 m2. 
V stanovenom termíne, t. j. do 13.06.2012 do 12,00 hod. neboli doručené ţiadne súťaţné 
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza odpredať oplotený areál na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, 
a to nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza: administratívna budova súp. č. 10418 na parc. č. 
1889, garáţ súp. č.10769 na parcele č. 1891/7, garáţ súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 
a garáţ súp. č. 10769 na parcele súp. č. 1891/5 s príslušenstvom a pozemky parc. č. 
1889, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, parc. č. 1891/7  zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 18 m2, parc. č.1891/6 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 
m2, parc. č. 1891/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2 a  časti z parc. č. 
1891/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 605 m2, odčlenené Geometrickým plánom 
č. 11/2011 zo   dňa   5.5.2011    ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria  vo 
výmere 378 m2 a parc. č. 1891/9 zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 2 m2,  t.j. 
pozemky spolu vo výmere 724 m2, formou opätovnej obchodnej verejnej súťaţe                  
((v zmysle IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza)  s podmienkami: 
1. účel vyuţitia: objekt bude vyuţívaný na taký účel, ktorý nebude obmedzovať  
                           vlastníkov okolitých nehnuteľností, 
2.  kúpna cena: minimálne vo výške    168 216,00 €,  
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3.  termín úhrady kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
 

číslo: 277/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 26.04.2012 na 
základe uznesenia MsZ č. 78/12 zo dňa 27.03.2012  o najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka – rekreačná chata Mraznica 
(budova zapísaná na LV č. 1) na parcele č. 1228, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
89 m2, súpisné č. V.674, orientačné č. 13 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami.  
Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tieţ priľahlé pozemky nie sú predmetom 
predaja. 
V stanovenom termíne, t. j. do 13.06.2012 do 12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné 
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná. 

II. neodporúča primátorke mesta 
pokračovať v zámere mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka – 
rekreačná chata Mraznica na parc č. 1228, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere                
89 m2, súpisné č. V. 674 s príslušenstvom, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
predloţiť na rokovanie MsR ekonomickú analýzu rekreačnej chaty Mraznica, Veľká 
Lehôtka. 
 

číslo: 278/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie   

Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 26.04.2012 na 
základe uznesenia MsZ č. 79/12 zo dňa 27.03.2012 o  najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 7127/34, 
orná pôda vo výmere 455 m2 (v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána 
Filipa, bytom Prievidza.  
V stanovenom termíne, t. j. do 13.06.2012 do 12,00 h neboli doručené ţiadne súťaţné 
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná. 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer  mesta  Prievidza   odpredať  pozemok   v  k. ú.   Prievidza   parcela č.   
7127/34,  orná  pôda  vo výmere  455 m2  (v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo 
vlastníctve  Jána Filipa, bytom Prievidza, Lúčna ul. č. 47/7, formou opätovnej obchodnej 
verejnej   

  súťaţe (v zmysle Doplnku č. 3 IS – 65)  s podmienkami: 
1.  účel vyuţitia: individuálna bytová výstavba, 
2.  kúpna cena: minimálne vo výške 21,00 € /m2, 
3.  termín úhrady kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 19.6.2012 

  od 232 do 278 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

....................................................    ............................................................ 
Mgr. Ľubomír Vida          Juraj Ohradzanský 
       overovateľ I.                            overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
.......................................................    ............................................................ 
        MVDr. Norbert Turanovič         JUDr. Katarína Macháčková        
                prednosta MsÚ         primátorka mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská 

     asistentka prednostu MsÚ 


