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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 20. 5. 2014 
  od 249 do 297 

 
 
249. Vyhodnotenie uznesení MsR v Prievidzi 
250. Správa o činnosti spol. SMMP, s.r.o., o plnení Zmluvy o výkone správy hn. a nehn. 

majetku,  Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov 
a nebytových priestorov a Komisionárskej zmluvy za rok 2013 

251. Správa o činnosti spol. Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2013 
252. Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady 

v Prievidzi 
253. Návrh Internej smernice č. 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi 
254. Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Uzly a nitky života“ a možnosti čerpania 

finančných prostriedkov 
255. Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Umenie pre život – arteterapia pre 

seniorov“ 
256. Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Revitalizácia jazierka v Mestskom parku“ 
257. „Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi“ - návrh zmluvy  o uzavretí budúcej 

zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a prevádzky  
258. Žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a manž.  o kúpu časti pozemku 
259. Žiadosť spol. SPP – distribúcia, a. s., Bratislava o zriadenie bezodplatného vecného 

bremena 
260. Žiadosť Miroslava Brontvaja o kúpu časti pozemku 
261. Žiadosť Miroslava Bošiaka o kúpu časti pozemku 
262. Návrh mesta prenechať do nájmu pozemok Miroslavovi Bošiakovi 
263. Návrh spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., na majetkoprávne 

vyporiadanie  eletroenergetického zariadenia 
264. Žiadosť Ing. Mariany Harvišovej o zriadenie vecného bremena 
265. Žiadosť Oľgy Mrázovej o zriadenie vecného bremena 
266. Návrh na prehodnotenie uzn. MsZ č. 63/14, ktorým bol schválený zámer a spôsob 

predaja nehnuteľnosti PhDr. F. Andrejovského a Annu Andrejovskú 
267. Žiadosť Ing. Ladislava Beera o kúpu pozemkov 
268. Žiadosť Ing. Mareka Turcela a Zuzany Turcelovej o zriadenie vecného bremena 
269. Žiadosť Mgr. Andrey Hederovej o zriadenie vecného bremena 
270. Žiadosť spol. RIKU, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
271. Žiadosť Jozefa Petráša a manž. o kúpu pozemku 
272. Žiadosť Mareka Hanka a manž. o kúpu  pozemku 
273. Žiadosť Pavla Bátoru o zriadenie vecného bremena 
274. Opätovná žiadosť Andreja Sokola o majetkoprávne vyporiadanie pozemku 
275. Žiadosť Hayridina Šilika o nájom časti pozemku pod stánkom „Zmrzlina“ 
276. Žiadosť Hayridina Šilika o nájom časti pozemku pod stánkom občerstvenia 
277. Žiadosť spol. JIMBO, s. r. o., o nájom časti pozemku 
278. Žiadosť spol. EASYTRAVEL, s. r. o., o nájom časti pozemku 
279. Žiadosť Milady Čavojskej o nájom časti pozemku 
280. Žiadosť Mariána Peťovského o nájom časti pozemku 
281. Žiadosť Ivety Peťovskej o nájom časti pozemku 
282. Žiadosť Základnej organizácie športovej kynológie ZTSČ SR Prievidza, o nájom časti 

pozemku 
283. Žiadosť Marty Polákovej o nájom pozemku 
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284. Žiadosť spol. ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, s. r. o., o nájom časti pozemku 
285. Žiadosť spol. PTH, a. s., o kúpu majetku a zriadenie vecného bremena 
286. Žiadosť Margaréty Nikmonovej o nájom pozemku  
287. Žiadosť spol. L&N, s.r.o., o nájom časti pozemku 
288. Žiadosť spol. CIB, s.r.o., o nájom časti pozemkov 
289. Žiadosť Petry Ujváryovej o nájom časti pozemku 
290. Žiadosť NHUNG TRAN THI – THANG LONG o nájom časti pozemku 
291. Žiadosť spol. Mediterranea, s. r. o., o nájom časti pozemku 
292. Žiadosť spol. MOBEST, s. r. o., o nájom pozemku 
293. Žiadosť spol. IGITECH, s. r. o., o zmenšenie výmery pozemku schváleného do nájmu 
294. Ponuka spol. DOPSTA, s.r.o., na zámenu nehnuteľností 
295. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 268/12 (žiadosť Martina Stašjaka  a manž. o kúpu časti 

pozemku) 
296. Žiadosť Martina Stašjaka a manž. o možnosť úhrady kúpnej ceny v splátkach 
297. Žiadosť Ministerstva vnútra SR o nájom pozemku 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 20. 5. 2014 
  od 249 do 297 

 
číslo: 249/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 
 rok 2006: 505/II.  

rok 2007: 170/II.  
rok 2009: 137/III.,   
rok 2011: 163/II., 189/II.,    
rok 2012: 125/II, III., IV., 169/II. a),  202/II., 207/II.,  360/III.,360/IV.,  
rok 2013: 75/II.a), 75/III., 96/II.a),96/III.,378/II., 445/III., 594/II., 594/III. 
rok 2014: 95/II., 114/II. III. IV., 117/II., 161/II., 162/II. III.,    

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
rok 2013:  529/I. 
rok 2014: 20/I., 95/II., 112/II., 130/II., 143/II. 

IV. opravuje uznesenia: 
 rok 2014: 99, 151  

takto: v časti I. a II. 

-  sa v bode 11. vypúšťa text „3796/8“ a nahrádza sa textom „3796/9“ a text „60 m²“ sa 

nahrádza textom „59 m²“  

- vypúšťa sa text v bodoch 4., 10. a 13. 

V. ruší uznesenia: 

 rok 2014: 92, 139 

číslo: 250/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti spol. SMMP, s.r.o., o plnení Zmluvy o výkone správy hn. a nehn. 
majetku,  Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov 
a nebytových priestorov a Komisionárskej zmluvy za rok 2013,  

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie  Správu o činnosti spol. SMMP, s.r.o., o plnení Zmluvy o výkone 
správy hn. a nehn. majetku,  Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti 
s odpredajom bytov a nebytových priestorov a Komisionárskej zmluvy za rok 2013. 

 
číslo: 251/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Správu o činnosti spol. Prievidza Invest, s.r.o., za rok 2013, 
II. odporúča MsZ 
 zobrať na vedomie Správu o činnosti spol. Prievidza Invest, s.r.o., za rok 2013. 
 
 
 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

4 

 

 
číslo: 252/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady 
v Prievidzi,  

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady 
v Prievidzi, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť zverejnenie uznesení  MsR v Prievidzi na internetovej stránke mesta od roku 
2012. 

 
číslo: 253/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh Internej smernice č. 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi,  
II. odporúča MsZ 
 schváliť Internú smernicu č. 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi.  
 
číslo: 254/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Uzly a nitky života“ a možnosti čerpania 
finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Uzly a nitky života“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 500 € t.j. 20,8 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 255/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Umenie pre život – arteterapia pre 
seniorov“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,                  

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Umenie pre život – arteterapia pre seniorov“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 500 € t.j. 20 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 256/14 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Revitalizácia jazierka v Mestskom parku“ 
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Revitalizácia jazierka v Mestskom parku“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 268 € t.j. 11,8 % z celkových výdavkov na projekt. 
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číslo: 257/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie, 

a) že na základe projekčnej prípravy realizácie stavby  „Parkovisko v predstaničnom 
priestore v Prievidzi“, bude súčasťou realizácie predmetnej stavby i vyvolaná investícia 
a to prekládka inžinierskych sietí v správe ŽSR,  

b) návrh zmluvy  o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných 
investícií do vlastníctva a prevádzky v zmysle   § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov; 

II.   odporúča primátorke mesta   
uzatvoriť zmluvu  o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných 
investícií do vlastníctva a prevádzky v zmysle   § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

číslo: 258/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a manž., trvalý pobyt Bojnice, Zámok a okolie č. 12, 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza,  časť pozemku  z parcely registra C KN č. 2256, 
zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery  približne 80 m2,  na účel zarovnania 
hranice pozemku – susednej parcely č. 2255/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov;  

II. odporúča MsZ 

schváliť  
a)   zámer  mesta    Prievidza   predať   nehnuteľnosť   v  k. ú. Prievidza,  časť pozemku  
z parcely registra C KN č. 2256, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom (zarovnanie pozemku až po hranicu 
existujúceho chodníka),  na účel zarovnania hranice pozemku, za cenu 110,00 €/m2   pre 
JUDr. Ctibora Stachu a manž., trvalý pobyt Bojnice, Zámok a okolie č. 12,  
b)  spôsobom predaja pozemku uvedeného 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 je 
bezprostredne  priľahlý  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  žiadateľov, ktorí  budú   
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: 259/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Bratislava o zriadenie bezodplatného 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemkov v k. ú. 
Prievidza: 
- parcela registra CKN č. 2158/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 200 m2                

(Ul. A. Hlinku),  
- parcela registra EKN  č. 454/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 175 m2 
(Zdravotnícka ul.),  
- parcela registra CKN č. 2262, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6607 m2 (Ul. T. 
Vansovej), 
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- parcela registra CKN č. 2272, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1077 m2 ( Ul. T. 
Vansovej),  
- parcela registra EKN č. 502/3, ostatné plochy s výmerou 2835 m2  (Lúčna ulica),   
- parcela registra CKN č. 2547/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  2271 m2              
(Ul. stavbárov), 
- parcela registra CKN č. 5098, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1951 m2  
(Traťová ulica), 
umiestnenie inžinierskych sietí – plynovodov v rámci investičného zámeru 
„Rekonštrukcia NTL plynovodov Prievidza – 2. etapa“  v prospech spoločnosti  SPP – 
distribúcia, a.s., Bratislava;       

II. ukladá právnej kancelárii 
rokovať so spol. SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, o vypracovaní znaleckého posudku.  

 
číslo: 260/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Miroslava Brontvaja, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ulica 85/3,  
o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 6342/2, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 25 m², resp. o zámenu časti pozemku parcela C KN č. 
6342/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m² vo vlastníctve mesta 
Prievidza za pozemky parcela C KN č. 6341/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
20 m² a parcela C KN č. 6341/3, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 5 m², spolu 
s výmerou 25 m² vo vlastníctve žiadateľa, na účel umiestnenia časti záhradnej chatky,   
b) informáciu, že dňa 13.05.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta zameniť 
nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza parcela reg. C KN č. 6342/5, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 4 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 54/2014 
z pozemku parcela C KN č. 6342/2 zapísaného na LV č. 1 a parcela reg. C KN č. 
6342/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² odčlenený Geometrickým plánom 
č. 54/2014 z pozemku parcela C KN č. 6342/2 zapísaného na LV č. 1 za pozemky 
parcela C KN č. 6341/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² a parcela C KN 
č. 6341/3, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 5 m², spolu s výmerou 25 m² vo 
vlastníctve žiadateľa Miroslava Brontvaja, trvalý pobyt  Prievidza, Veľkonecpalská ulica 
85/3, na účel umiestnenia časti záhradnej chatky; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zámenu nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza parcela reg. C KN č. 
6342/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m² odčlenený Geometrickým plánom 
č. 54/2014 z pozemku parcela C KN č. 6342/2 zapísaného na LV č. 1 a parcela reg. C 
KN č. 6342/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² odčlenený Geometrickým 
plánom č. 54/2014 z pozemku parcela C KN č. 6342/2 zapísaného na LV č. 1 za 
pozemky parcela C KN č. 6341/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
a parcela C KN č. 6341/3, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 5 m², spolu 
s výmerou 25 m² vo vlastníctve žiadateľa Miroslava Brontvaja, trvalý pobyt Prievidza, 
Veľkonecpalská ulica 85/3, na účel umiestnenia časti záhradnej chatky, 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 
bezprostredné priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. 
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číslo: 261/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

žiadosť  Miroslava Bošiaka, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica č. 182/13, o kúpu 
nehnuteľnosti – pozemku parcela C KN č. 210/73, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 19 m2 , na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže 
vo vlastníctve žiadateľa, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť  predaj nehnuteľnosti – pozemku parc. C KN č. 210/73, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 19 m2 , na ktorý list vlastníctva nie je založený, na účel 
majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa.  
 

číslo: 262/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                                    

návrh mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť – pozemok parcela C KN č. 
210/73, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², pre Miroslava Bošiaka, trvalý 
pobyt Prievidza, Malookružná ulica č. 182/13, Prievidza, na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa; 

II. odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza:  
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - pozemok parcela C KN č. 210/73, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 19 m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod 
stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa;  

- 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 sa nachádza garáž vo vlastníctve žiadateľa; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 3,00 €/m2/rok, 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 znení neskorších predpisov v zámere 
mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre 
Miroslava Bošiaka, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná ulica č. 182/13.  

 
číslo: 263/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                                    

návrh spol. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom v Žiline, Pri 
Rajčianke 2927/8, na majetkovoprávne vyporiadanie elektroenergetického zariadenia – 
NN káblové vedenie na Riečnej ulici v Prievidzi za cenu stanovenú Znaleckým 
posudkom č. 13/2013 vo výške 10 122,00 € bez DPH a bezodplatné zriadenie vecného 
bremena,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer mesta Prievidza predať majetok v k. ú. Prievidza - elektroenergetické 

zariadenie – NN káblové vedenie na Riečnej ulici v Prievidzi, za cenu stanovenú 

Znaleckým posudkom č. 13/2013 vo výške 10 122,00 € bez DPH pre spol. 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 

2927/8, 
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b) spôsob predaja majetku - 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 mesto využíva predmetné elektroenergetické zariadenie,  

nákladné na jeho údržbu a prevádzku, len sporadicky,  

c) zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka 

nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza  - pozemku parcela C KN č. 788/7, ostatné plochy 

vedenom na LV č. 1 v rozsahu výmery podľa skutočného zamerania geometrickým 

plánom, strpieť na tomto pozemku elektroenergetické zariadenie – NN káblové 

vedenie na Riečnej ulici v Prievidzi, umožniť budúcemu vlastníkovi 

elektroenergetického zariadenia prístup v ktoromkoľvek čase, na účel 

prevádzkovania a vykonávania údržby a  opráv tohto elektroenergetického 

zariadenia, v prospech  spol. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so 

sídlom Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 s tým, že vecné bremeno sa zriadi na dobu 

neurčitú bezodplatne.  

číslo: 264/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                                    

žiadosť Ing. Mariany Harvišovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku 708/8 ,  zastúpená 
Mgr. Vierou Budayovou,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza 
strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra EKN č. 
3577/15, ostatná plocha s výmerou 3411 m2 umiestnenie inžinierskych sietí – zemnej 
prípojky vody,  prípojky  kanalizácie a prípojky elektriny;   

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú. Prievidza  parcela registra EKN   č.  3577/15,  ostatná  plocha  
s výmerou  3411 m2  umiestnenie  inžinierskych  sietí – zemnej prípojky vody,  prípojky  
kanalizácie a prípojky elektriny metódou pretlaku popod komunikáciu, v prospech 
vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 3825/18,  podľa zamerania 
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu, za odplatu  podľa Pravidiel pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, 
vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po 
každej strane a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť 
prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €; cena 
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 20,00 €/m2; podmienkou je, že investor sa 
písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na 
uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať 
odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných 
vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať 
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 €  
za každý deň omeškania. 

 

číslo: 265/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                                    

žiadosť Oľgy Mrázovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. stavbárov č. 7/3 ,  o zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta 
v k. ú. Prievidza, parcela  registra CKN č. 3946/58, zastavané plochy a nádvoria, 
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s výmerou 1271 m2 umiestnenie inžinierskych sietí – prípojku vody  pre stavbu „Prípojka 
vody – Predajné priestory Ul. Falešníka 12“, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú. Prievidza  parcela registra CKN   č.  3946/58,  zastavané plochy a 
nádvoria,  s výmerou  1271 m2  umiestnenie  inžinierskych  sietí – prípojku vody 
v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 3946/53  
a stavby, súpis.  č. 201846 na pozemku parcela č. 3946/53 metódou pretlakom popod 
komunikáciu, podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu, za 
odplatu  podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, s podmienkou, že 
najskôr bude vykonaná oprava chodníka, ktorého prevzatie potvrdí zodpovedný 
zamestnanec mesta; odplata sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, vypočítanej 
z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po každej strane 
a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej 
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú 
prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je 40,00 €/m2; podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po 
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, 
bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú 
z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania. 

 

číslo: 266/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

návrh na prehodnotenie uznesenia MsZ v Prievidzi č. 63/14 zo dňa 25.02.2014, ktorým 
bol schválený zámer mesta Prievidza  predať nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza, časť  
pozemku  z parcely registra C KN  č.  4870/1, ostatné  plochy vo výmere  podľa  
skutočného zamerania  GP  (približne  23 m2),   za  cenu  75,00 €/m2,  pre   PhDr.  
Františka   Andrejovského   a   Annu   Andrejovskú,   spoločne    trvale    bytom 
Prievidza,   Ul.  J.   Kollára  9,  na   účel  zabezpečenia   vstupu   na   nadstavované 
podlažie k objektu vo vlastníctve žiadateľov,  spôsobom hodným osobitného zreteľa, a to 
z dôvodu prijatej petície od vlastníkov a nájomcov bytov na Ul. Mišúta 710 v Prievidzi 
a následne Petície za zachovanie predajne a umožnenie prístavby schodišťa 
a nadstavby polyfunkčného objektu GRAND; 

II.  neodporúča MsZ 
 potvrdiť schválené uznesenie MsZ č. 63/14 zo dňa 25.02.2014, 
III. mení  

 uzn. MsR č. 75/14 zo dňa 18. 2.2014 tak, že text v II. sa vypúšťa a nahrádza textom: 

 „ neodporúča MsZ 
           schváliť  

a) zámer mesta Prievidza  predať nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza, časť  pozemku  z parcely 
registra C KN  č.  4870/1, ostatné  plochy vo výmere  podľa  skutočného zamerania  GP  
(približne  23 m2),   za  cenu  75 €/m2,  pre   PhDr.  Františka   Andrejovského   a   Annu   
Andrejovskú,   spoločne    trvale    bytom   Prievidza, Ul.  Jána   Kollára  9,   na   účel  
zabezpečenia   vstupu   na   nadstavované podlažie k objektu vo vlastníctve žiadateľov, 

b)  spôsobom  prevodu  pozemku  uvedeného  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   odôvodnený   tým,   že    
žiadaný    pozemok   je  bezprostredne priľahlý k objektu vo vlastníctve žiadateľov 
a vybudovaním vstupu na nadstavované podlažie budú zlepšené podmienky pre zdravý 
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spôsob života a práce obyvateľov mesta v súlade s ustanovením  § 4 ods. 8 písm. h) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“ 

 
číslo: 267/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

a) žiadosť Ing. Ladislava Beera, trvalý pobyt Lány 1417/52, Bojnice, o kúpu pozemkov 
v k. ú. Prievidza, parcela č. 4856/1, ostatné plochy s výmerou 1112 m², parcela č. 
4856/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1497 m², parcela č. 4856/20, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2394 m², parcela č. 4856/23, orná pôda s 
výmerou 119 m², parcela č. 4856/31, orná pôda s výmerou 125 m², parcela č. 4856/33, 
orná pôda s výmerou 170 m² a parcela č. 4856/42, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 9 m², spolu s výmerou 5426 m², z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko ide 
o pozemky okrajové, geometricky neucelené, nevyužívané, priamo susediace 
s pozemkami v spoluvlastníctve žiadateľa,  
b) informáciu, že dňa 13.05.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer predať 
Ing. Ladislavovi Beerovi, trvalý pobyt Lány 1417/52, Bojnice nehnuteľnosti – pozemky 
v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 4856/23 diel 1, orná pôda s výmerou 119 m², na ktorý 
list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 
5060/26, parcela CKN č. 4856/49 diel 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 233 m², 
na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN  
č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/48 diel 6, ostatné plochy s výmerou 413 m², odčlenený 
GP č. 388/2013  z pozemku parcela EKN č. 2112, pozemok parcela CKN č. 4856/31 diel 
5, orná pôda s výmerou 125 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 
388/13 z pozemku parcela EKN č. 4870, vyššie uvedené pozemky za cenu 75,00 €/m² 
a pozemky parcela CKN 4856/20 diel 3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 64 m², 
na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN 
č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/20 diel 4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2034 
m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela 
EKN č. 4870, za cenu 80,00 €/m² 

II. odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 4856/23 diel 
1, orná pôda s výmerou 119 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 
388/13 z pozemku parcela EKN č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/49 diel 2, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 233 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený 
GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN  č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/48 diel 6, 
ostatné plochy s výmerou 413 m², odčlenený GP č. 388/2013  z pozemku parcela EKN 
č. 2112, pozemok parcela CKN č. 4856/31 diel 5, orná pôda s výmerou 125 m², na ktorý 
list vlastníctva nie je založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 4870, 
vyššie uvedené pozemky za cenu 75,00 €/m² a pozemky parcela CKN 4856/20 diel 3, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 64 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, 
odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/20 
diel 4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2034 m², na ktorý list vlastníctva nie je 
založený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 4870, za cenu 80,00 €/m², 
pre Ing. Ladislava Beera, trvalý pobyt Lány 1417/52, Bojnice, 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 bezprostredné priľahlé 
k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľa. 
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číslo: 268/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

žiadosť Ing. Mareka Turcela a Zuzany Turcelovej, spoločne trvalý pobyt Prievidza, 
Makovického ul. 26/7,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza 
strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra CKN č. 
5289/1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 34705 m2 prechod pre peších a vjazd 
motorového vozidla  k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov z dôvodu plánovanej 
výstavby rodinného domu na pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5560/11; 

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú. Prievidza,  parcela registra CKN   č.  5289/1,  zastavané plochy a 
nádvoria,  s výmerou  34705 m2 prechod pre peších  a prejazd motorovým vozidlom 
v prospech vlastníkov pozemkov v k. ú. Prievidza, parcely registra CKN č. 5560/11, 
5532/200, 5532/98, 5560/8, 5560/9 a 5560/10  podľa zamerania geometrickým plánom 
na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2 zaťaženého vecným a  
ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaženého pozemku, určenej východiskovými 
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 
pravidiel, minimálne vo výške 300,00 € ; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite 
je 20,00 €/m2. 

 
číslo: 269/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

žiadosť Mgr. Andrey Hederovej, trvalý pobyt Partizánske, Dlhá ulica č. 1504/50,  
zastúpená spoločnosťou AZ REAL PD, s. r. o.,  o zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. 
Prievidza, parcela  registra CKN č. 5403, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1677 
m2 umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizácie,   

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú. Prievidza  parcela registra CKN   č.  5403,  zastavané plochy a 
nádvoria,  s výmerou  1677 m2  umiestnenie  inžinierskych  sietí – kanalizácie 
v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 5400/147,  
podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa 
Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  
rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  
ochranného  pásma po každej strane a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami 
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo 
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 50,00 €/m2; 
podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo 
výške 150 € za každý deň omeškania. 
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číslo: 270/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

žiadosť spoločnosti RIKU, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 24, 
o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku v k.ú. Prievidza, C KN parcela č. 5363/1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou približne 43m², vo vlastníctve mesta s presným 
zameraním výmery po vyhotovení geometrického plánu,  za účelom zriadenia záhradky, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN  č. 
5363/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou približne 43m², s presným zameraním 
výmery po vyhotovení geometrického plánu pre spoločnosť RIKU, s.r.o., so sídlom 
v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 24, za cenu 75 €/m2, za účelom zriadenia záhradky, 
s podmienkou vybudovania pevného oplotenia oddeľujúceho hranicu žiadaného 
pozemku  od areálu ZŠ na Ul. energetikov v Prievidzi,  
b) spôsobom prevodu  pozemku uvedeného 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 je 
bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa o neho riadne stará, 
čím zabezpečuje 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 zelene. 
 

číslo: 271/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

žiadosť Jozefa Petráša a manž. Dariny, trvalý pobyt Prievidza V., Školská ulica 15, 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka – pozemok parcela reg. C KN č. 872/6 
s výmerou 59 m2 na účel zväčšenia pozemku, vybudovania plota a výsadby okrasných 
záhonov a drevín; 

II.  neodporúča  MsZ  
schváliť predaj   nehnuteľnosti v k. ú Veľká Lehôtka -  pozemok parcela reg. C KN č. 
872/6 s výmerou 59m2 na účel zväčšenia pozemku, vybudovania plota a výsadby 
okrasných záhonov a drevín pre Jozefa Petráša a manž. Darinu, trvalý pobyt Prievidza 
V., Školská ulica 15. 
 

číslo: 272/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

žiadosť Mareka Hanka a manželky, trvale bytom Prievidza, Podhorská cesta č.  690/33, 
o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lehôtka - CKN parc.č. 180/3, (pôvodná parc. E-KN č. 
1364/1), zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza, na 
ktorý nie je založený list vlastníctva,  za účelom zarovnania pozemku,  

II. odporúča MsZ 

schváliť 
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť, pozemok v k.ú. Veľká Lehôtka CKN 
parc.č. 180/3 (pôvodná parc. E-KN č. 1364/1),  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
8 m2 v celosti pre Mareka Hanka a manželku, spoločne trvalý pobyt Prievidza, 
Podhorská ul. č. 690/33, za cenu 10,00 €/m2,  na účel zarovnania pozemku; 
b) spôsobom prevodu pozemku uvedeného 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 je bezprostredne 
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priľahlý k pozemkom parcely registra C KN č. 180/1 a pozemku parcely registra C KN č.  
180/2 v spoluvlastníctve žiadateľov, a na ktorých sa nachádza rodinný dom.  
 

číslo: 273/14 
Mestská rada                                                               
I. berie na vedomie 

žiadosť Pavla Bátoru, trvalý pobyt Prievidza, Pod Hrádkom 182/32,  o zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta 
v k. ú. Hradec, parcela  registra EKN č. 1475/1, ostatné plochy, s výmerou 3439 m2 
umiestnenie inžinierskych sietí – elektrickej prípojky (pretlakom pod komunikáciu);  

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú. Hradec,  parcela registra EKN   č.  1475/1,  ostatné plochy,  s výmerou  
3439 m2  umiestnenie  inžinierskych  sietí – elektrickej prípojky,  metódou pretlaku pod 
komunikáciu,   v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Hradec, parcela registra EKN č. 
1475/2,  podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  
podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  
rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  
ochranného  pásma po každej strane a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami 
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo 
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 10,00 €/m2; 
podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo 
výške 150,00 € za každý deň omeškania. 

 
číslo: 274/14 
Mestská rada                                                               
I. berie na vedomie 

opätovnú žiadosť Ondreja Sokola, Vajanského ul. 196/1, Prievidza o majetkovoprávne 
vyporiadanie pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 3617/21,  zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 112 m2,  ktoré užíva mesto Prievidza ako časť miestnej 
komunikácie Vápenická cesta, a to prevodom z vlastníctva Ondreja Sokola do 
vlastníctva mesta Prievidza, za cenu 30,00 €/m2,        

II.        odporúča MsZ  
schváliť majetkovoprávne vyporiadanie pozemku v k. ú. Prievidza parcela registra CKN 
č. 3617/21,  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 112 m2,  ktoré užíva mesto 
Prievidza ako časť miestnej komunikácie Vápenická cesta, a to prevodom z vlastníctva 
Ondreja Sokola do vlastníctva mesta Prievidza, za cenu 5,00 €/m2.        
 

číslo: 275/14 
Mestská rada                                                               
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Hayridina Šilika, trvalý pobyt Ulica I. Bukovčana 849/1, Prievidza, o nájom 
nehnuteľnosti – časti pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 10 m², pod stánkom „Zmrzlina“ vo vlastníctve 
žiadateľa, 

b) informáciu, že dňa 12.05.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať Hayridinovi Šilikovi, trvalý pobyt Ulica I. Bukovčana 849/1, Prievidza do 
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nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m², pod stánkom „Zmrzlina“ vo 
vlastníctve žiadateľa, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre Hayridina Šilika, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana 849/1, nájom 
majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. č. 3256/8, 

zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m², pod stánkom „Zmrzlina“ vo 
vlastníctve žiadateľa; 

- 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 sa nachádza stánok  „Zmrzlina“ vo vlastníctve žiadateľa, na ktorom 
bude nájomca 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; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20€/m²/deň, na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 276/14 
Mestská rada                                                               
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Hayridina Šilika, trvalý pobyt Ulica I. Bukovčana 849/1, Prievidza, o nájom 
nehnuteľnosti – časti pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 34 m², pod predajným stánkom občerstvenia vo 
vlastníctve žiadateľa a časti pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 35 m² na účel prevádzkovania vonkajšieho 
sedenia so záberom počas celého roka; 

b) informáciu, že dňa 12.05.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať Hayridinovi Šilikovi, trvalý pobyt Ulica I. Bukovčana 849/1, Prievidza do 
nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza:  

- časť pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v 
rozsahu výmery 34 m², pod predajným stánkom občerstvenia vo vlastníctve 
žiadateľa, 

- časť pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v 
rozsahu výmery 35 m² na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia so 
záberom počas celého roka, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre Hayridina Šilika, trvalý pobyt Ulica I. Bukovčana 849/1, Prievidza, nájom 
majetku mesta Prievidza: 

- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza –  
a) časť pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v 

rozsahu výmery 34 m², pod predajným stánkom občerstvenia vo vlastníctve 
žiadateľa, 

b) časť pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v 
rozsahu výmery 35 m² na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia so 
záberom počas celého roka;  

- 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  
a) na predmete nájmu sa nachádza predajný stánok občerstvenia vo 

vlastníctve žiadateľa, 
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b) predmet nájmu, na ktorom žiadateľ žiada prevádzkovania vonkajšieho 
sedenia so záberom počas celého roka, je bezprostredne priľahlý 
k predajnému stánku občerstvenia, na ktorom bude nájomca 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; 

- za podmienok  –   
a) nájomného vo výške 0,20€/m²/deň pod predajným stánkom občerstvenia 
b) nájomného vo výške 0,05 €/m²/deň od 15.4.-15.10. a vo výške 0,02 

€/m²/deň od 16.10.-14.4. pod vonkajším sedením so záberom počas celého 

roka, 

na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
 
číslo: 277/14 
Mestská rada                                                               
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti JIMBO, s.r.o.,  trvale bytom Prievidza, Ciglianska cesta č. 18 
o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku v k.ú. Prievidza, nachádzajúcej sa na Ul. A. 
Hlinku,   CKN parc.č. 2157/2, ostatné plochy v rozsahu výmery 14 m2  vo vlastníctve 
mesta Prievidza, za účelom  rozšírenia terasy k existujúcej kaviarni Alfredo – Prestige, 

II. odporúča primátorke mesta 
v zmysle internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza:  
- nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – časť pozemku CKN parc.č. 2157/2, ostatné plochy v 
rozsahu výmery 14 m2 vo vlastníctve mesta, za účelom rozšírenia terasy k existujúcej 
kaviarni Alfredo – Prestige, so záberom pozemku počas celého roka  s tým, že  nebudú 
obmedzení chodci v pohybe po chodníku,  
- 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 predmet 
nájmu funkčne súvisí s prevádzkou kaviarne Alfredo – Prestige, ktorá zároveň tvorí 
zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca 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,  
- za podmienok – nájomného od 15.4. do 15.10. vo výške 0,05 €/m2/deň a od 16.10. do 
14.4. vo výške 0,02 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 1 – mesačnou, ktoré budú zverejnené 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, pre spoločnosť JIMBO, s. r. o., miesto podnikania Ul. A. 
Hlinku.  

 
číslo: 278/14 
Mestská rada                                                               
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spol. EASYTRAVEL, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica Š. Moyzesa 1,  
o nájom nehnuteľností – časti pozemkov parcela C KN č. 2113/3, zastavané 
plochy a nádvoria a parcela C KN č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria,  spolu 
v rozsahu výmery približne 62 m², na účel vybudovania parkovacích plôch 
k nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je žiadateľ, 

b) informáciu o vyhotovení projektovej dokumentácie spol. AD značenie s.r.o., so 
sídlom v Prievidzi, Ul. M. R. Štefánika 3,  
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II.  neodporúča  primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľností v k. ú. Prievidza - časti pozemkov parcela C KN č. 2113/3, zastavané 

plochy a nádvoria a parcela C KN č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu 
v rozsahu výmery približne 62 m², na účel vybudovania parkovacích plôch 
k nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je žiadateľ;  

- 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 
žiadateľ vybuduje parkovacie plochy, ktoré bude slúžiť aj 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 1,00 € ročne, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou s podmienkou vybudovania parkovacích plôch na náklady 
žiadateľa a ich odovzdania do majetku mesta, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, pre spol. EASYTRAVEL, s.r.o., so sídlom Ulica Š. Moyzesa 1, Prievidza; 

III.  neodporúča MsZ 
schváliť pre spol. EASYTRAVEL, s.r.o., so sídlom v Prievidzi,  Ulica Š. Moyzesa 1, 
Prievidza nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľností v k. ú. Prievidza - časti pozemkov parcela C KN č. 2113/3, zastavané 

plochy a nádvoria a parcela C KN č. 2112/1, zastavané plochy a nádvoria, spolu 
v rozsahu výmery približne 62 m², na účel vybudovania parkovacích plôch 
k nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je žiadateľ; 

- 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 
žiadateľ vybuduje parkovacie plochy, ktoré bude slúžiť aj 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 1,00 € ročne, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou s podmienkou vybudovania parkovacích plôch na náklady 
žiadateľa a ich odovzdania do majetku mesta. 

 
číslo: 279/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

a)  žiadosť   Milady  Čavojskej,   miesto   podnikania   Ul.   F.  Hečku   4,   Prievidza,  
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku nachádzajúcej sa  na Ul. Š. 
Moyzesa parcela C KN č. 2221/1, ostatné  plochy   v rozsahu    výmery   30  m², na   
účel   zriadenie  terasy s celoročným záberom bez stavebných úprav a bez záberu 
verejnej zelene s tým, že počas stavebných prác objednaných mestom Prievidza 
žiadateľka uvoľní celú plochu až do ukončenia prác, 
b)  informáciu,  že dňa  12.05.2014  bol  na úradnej tabuli  zverejnený  zámer mesta 
prenechať  do nájmu  nehnuteľnosť –  časť  pozemku  parcela C KN  č.  2221/1, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 30 m², Milade Čavojskej, miesto podnikania  Ul.   F.  Hečku   4,   
Prievidza; 

II.  odporúča  MsZ 
schváliť pre Miladu Čavojskú, miesto podnikania Ul. F. Hečku 4, Prievidza  do nájmu 
majetok mesta Prievidza: 
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- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku,  nachádzajúci sa  na Ul. Š. Moyzesa 
parcela C KN č. 2221/1,  ostatné   plochy   v rozsahu    výmery   30  m²,   na   účel   
umiestnenia vonkajšieho sedenia (terasa) so záberom pozemku počas celého roka, bez 
stavebných úprav a bez záberu verejnej zelene s tým, že počas stavebných prác 
objednaných mestom Prievidza žiadateľka uvoľní celú plochu až do ukončenia prác, 
- 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 predmet 
nájmu funkčne súvisí s prevádzkou Street caffee bar, ktorá zároveň tvorí zázemie 
vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca 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; 
-  za podmienok  –  nájomného od 15.4. do 15.10. vo výške 0,05 €/m²/deň a od 16.10. 
do 14.4. vo výške 0,02 €/m²/deň, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 280/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

a) žiadosť Mariána Peťovského, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Rudnaya  č. 217/34, 
o nájom nehnuteľnosti   v  k. ú.   Prievidza  –  časť  pozemku  parcela  č. 387/1,  ostatné  
plochy v  rozsahu výmery 55 m2,  na účel zriadenia záhradky na pozemku, ktorú mala 
v nájme zomrelá p. Procházková,   
b) informáciu, že dňa 06.05.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosti, časť  pozemku  parcela registra CKN č. 
387/1,  ostatné  plochy v  rozsahu výmery 55 m2, zapísaného na LV č. 1   v k. ú. 
Prievidza na účel zriadenia záhradky na pozemku pre Mariána Peťovského, trvalý pobyt 
Prievidza, Ul. A. Rudnaya  č. 217/34, 

II.   odporúča MsZ 
schváliť pre Mariána Peťovského,  trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Rudnaya  č. 217/34, do 
nájmu: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku C KN parcela č. 387/1, ostatné plochy v 
rozsahu výmery 55 m2,  na účel zriadenia záhradky,  
- 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 predmet 
nájmu svojím umiestnením prislúcha k bytovému domu, súpisné č. 217, v ktorom 
žiadateľ vlastní byt, 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 taktiež v súlade s bodom 4.2.3 písm. g) Internej smernice mesta IS - 65,  
-  za podmienok  –  nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, uzavretia nájmu na dobu  
neurčitú s  3 - mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 281/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

a) žiadosť Ivety Peťovskej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Rudnaya  č. 217/34, o nájom 
nehnuteľnosti   v  k. ú.   Prievidza  –  časť  pozemku  parcela registra CKN č. 387/1,  
ostatné  plochy v  rozsahu výmery 55 m2,  na účel zriadenia záhradky na pozemku, ktorú 
mal v nájme zomrelý p. Janotka,   
b) informáciu, že dňa 06.05.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosti, časť  pozemku  parcela registra CKN č. 
387/1,  ostatné  plochy v  rozsahu výmery 55 m2, zapísaného na LV č. 1   v k. ú. 
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Prievidza na účel zriadenia záhradky na pozemku pre Ivetu Peťovskú,  trvalý pobyt 
Prievidza, Ul. A. Rudnaya  č. 217/34, 

II.   odporúča MsZ 
schváliť pre Ivetu Peťovskú,  trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Rudnaya  č. 217/34, do 
nájmu: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku C KN parcela č. 387/1, ostatné plochy v 
rozsahu výmery 55 m2,  na účel zriadenia záhradky,  
- 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 predmet 
nájmu svojím umiestnením prislúcha k bytovému domu, súpisné č. 217, v ktorom 
žiadateľ vlastní byt, 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 taktiež v súlade s bodom 4.2.3 písm. g) Internej smernice mesta IS - 65,  
- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, uzavretia nájmu na dobu  
neurčitú s  3 - mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 282/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

a) žiadosť Základnej organizácie športovej kynológie ZTSČ SR Prievidza, so sídlom 
Prievidza, Riečna ulica, o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela reg. C KN č. 
559/3, ostatné plochy v rozsahu výmery 2100 m², na účel výcviku psov obyvateľov 
mesta Prievidza. Z toho dôvodu žiadateľ žiada o symbolické nájomné 1 €/rok na dobu 
neurčitú s jednoročnou výpovednou lehotou. Na pozemku sa bude tiež vykonávať 
tréning agility a mondioring a tréning reprezentácie mesta. Symbolické nájomné žiadajú 
aj z dôvodu, že sú neziskovou organizáciou a symbolické nájomné by im pomohlo v ich 
ďalšom rozvoji a pokračovaní úspešnej činnosti a pomoci občanom pri výcviku psov, 
b) informáciu, že dňa 12.05.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať Základnej organizácii športovej kynológie ZTSČ SR Prievidza, so sídlom v 
Prievidzi, Riečna ulica, do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela 
reg. C KN 559/3, ostatné plochy v rozsahu výmery 2100 m², na účel výcviku psov; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre Základnú organizáciu športovej kynológie ZTSČ SR Prievidza, so sídlom v 
Prievidzi, Riečna ulica, nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN 559/3, ostatné 

plochy v rozsahu výmery 2100 m², na účel výcviku psov, vykonávanie tréningu 
agility, mondioringu a tréningu reprezentácie mesta, 

- 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 
nájomca bude na predmete nájmu poskytovať výcvik psov ako službu pre obyvateľov 
mesta v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, čím namiesto mesta vytvorí podmienky pre šport, čo 
je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú s 1-ročnou 
výpovednou lehotou. 
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číslo: 283/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

žiadosť  Marty Polákovej, trvalý pobyt Bojnice, Sládkovičova ulica 50, o nájom 
nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Prievidza, časti parcely registra C KN č.90/3, 
nachádzajúceho sa na Ul. Fr. Madvu, v rozsahu výmery  65 m², zapísaného na LV č.1,    

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta v k. ú. Prievidza: 
- nehnuteľnosť, časť parcely registra C KN č. 90/3, nachádzajúceho sa na Ul. Fr. Madvu, 
v rozsahu výmery  65 m², na účel prístupu s nákladnými vozidlami na zásobovanie 
a vytvorenie manipulačného priestoru na vykladanie veľkoplošných paliet so sklom do 
skladových priestorov s doriešením dopravnej situácie tak, aby bola zabezpečená 
bezpečnosť chodcov a cestnej premávky, pre Martu Polákovú, trvalý pobyt Bojnice, 
Sládkovičova ulica 50, 
-  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 podľa bodu 4.2.3. 
písm. c) internej smernice IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta ako 
pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľky vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, alebo nájom 
pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto stavbe  
-  za podmienok nájomného vo výške 1,70 €/m2/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
 zabezpečiť zameranie skutočnej výmery pozemku.  
 
číslo: 284/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

a) žiadosť spol. ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, 
Bojnická cesta 5, 7, o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 1154/1, na 
Ul. A. Sládkoviča súbežne s hranicou pozemku parcela C KN č. 1155 vo vlastníctve 
žiadateľa na účel vytvorenia štyroch parkovacích miest pre zákazníkov v čase od 09,00 
h do 17,00 h, 
b) informáciu o vyhotovení jednoduchej dopravnej štúdie spol. AD značenie s.r.o., so 
sídlom Prievidza, Ul. M. R. Štefánika 3,  

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela C KN č. 1154/1 na Ul. A. 

Sládkoviča súbežne s hranicou pozemku parcela C KN č. 1155 vo vlastníctve 
žiadateľa na účel vytvorenia štyroch parkovacích miest pre zákazníkov v čase od 
09,00 h do 17,00 h;  

- 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 
žiadateľ vytvorí parkovacie plochy, ktoré bude slúžiť aj 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 1,70 €/m2/rok, 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 znení neskorších predpisov v zámere 
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mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre 
spol. ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická 
cesta 5, 7.  

 
číslo: 285/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

A) žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. 
G.  Švéniho 3 H o  
a) kúpu:  

1. hnuteľného majetku: 

- TECHNOLÓGIA VS-8,  Ul. Rastislavova  4 
 VS obsahuje  -  riadiaci systém Softcontrol, servoventil pre TÚV a ÚK 

SWEP B12-30  -  ohrievač TÚV  v. č. 95571/252/02   
SWEP B35-60  -  výmenník ÚK  v. č. 10065-060  
- MOMENTOVÝ KĽÚČ  LOGSTOR 
Kľúč na otváranie predizolovaných guľových ventilov do DN 400 
- MERAČ  TEPLA 1715  –  1 ks,  Ul. M. Hodžu 1,3  

      Ultraflow 50 
- MERAČ TEPLA VUB  –  1 ks,  Námestie slobody  
WPH 65 
- MERAČ TEPLA - OSBD/A-5,6,8  –  3 ks    
Ul. I. Bukovčana 1  -  A-5 WS 65 
Ul. Ľ.  Ondrejova 32  -  A-6 WS 65 
Ul. I. Bukovčana17  -  A-8 WS 80 
- MERAČ TEPLA-OV-5000 NM  –  1 ks ,  Ul. Ľ. Ondrejova  26  
WS 65 
- MERAČ TEPLA A-7  –  1 ks,  Ul. P. J. Šafárika 2 

 WPH 50 
- MERAČ TEPLA-NBP BUKOVCANA  –  1 ks,  Ul. I. Bukovčana  
MTBR 414  DN 40 
- MERAČ TEPLA C-3  –  1 ks,  Ul. M. Rázusa 38  
WPH 65 
- MERAČ TEPLA - OSBD/C-2  –  1 ks,  Ul. M. Rázusa 21  
WPH 65 
- ČERPADLO WILLO  –  1 ks vo VS 17  
Čerpadlo ÚK WILO 100 vo VS 17 
- MERAČ TEPLA VS-17  –  2 ks,  Urbánkova ul. 14  
Celkový WP 100,  TÚV WS 100 
- MERAČ TEPLA - OSBD/C-4,5,6,7  –  4 ks 
Ul. J. Roháča 9  -  C-4  WPH 50  
Ul. P. J.  Šafárika 11  -  C-5 WPH 50  
Urbánkova ul.   -  C-6  WPH 50 
 Ul. J. Palárika 19  -  C-7  WP 50 
- TECHNOLÓGIA VS-17,  Urbánkova ul.  14  
VS obsahuje - riadiaci systém Term,servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   64479 
VV2UH-výmenník ÚK   64477 
VV2UH-ohrievač TÚV   64480 
VV2UH-výmenník ÚK   64478 
- MERAČ TEPLA VS-18  –  2 ks,  Ul.  J. Palárika 3  
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Celkový WPH 80,  TÚV WS 80 
- MERAČ TEPLA ZŠ ŠAFÁRIKA  –  1 ks,   ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 

 WPH 50 
- TECHNOLÓGIA VS-18,  Ul.  J. Palárika 3  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS, servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   15193  
VV2UH-výmenník ÚK   15195  
VV2UH-ohrievač TÚV   15194  
VV2UH-výmenník ÚK   15196  
- MERAČ TEPLA-OSBD/Z10,11,12,15,16,17,21  –  7 ks  
Ul. I. Bednára 2  -  Z10 WPH 50 
Ul. I. Krasku 2  -  Z11 WPH 50 
Rad L. N. Tolstého 3  -  Z12 WPH 50 
Ul. A. Mišúta 1  -  Z15 WPH 50 
Ul. A. Mišúta 9  -  Z16 WPH 65 
Ul. E. M. Šoltésovej  1  -  Z17 WPH 50 
Ul. P. Dobšinského 2  -  Z21 WP 50 
- MERAČ TEPLA-MS A DJ  –  1 ks,  Ul. A. Mišúta 2 

 WP 80 
- MERAČ TEPLA Z-13  –  1 ks,  Ul.  A.  Bednára 5 

 WPH 65 
- VYMENN.STANICA C.20 - TECHNOL. ČASŤ,   Ul. J. Francisciho 8  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS, servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   15363  
VV2UH-výmenník ÚK   15365  
VV2UH-ohrievač TÚV   15364  
VV2UH-výmenník ÚK   15366  
- MERAČ TEPLA Z-18  –  1 ks,  Ul. E. M. Šoltésovej 11  
WS 50 
- MERAČ TEPLA  Z-19  –  2 ks  
Z-19 Francisciho 19  -  WPH  65 
Z-19 Francisciho 13  -  WS 50 
- MERAČ TEPLA-OV-5000 Z  –  1 ks,  Ul. A. Mišúta 19  
WPH 100 
- MERAČ TEPLA VS-20  –  2 ks,  Ul. J. Francisciho 8  
Celkový WPH 100,  TÚV WS 100 
- MERAČ TEPLA - OSBD/Z-6,7,8,9  –  4 ks  
Ul. J. Francisciho 2  -  Z-6 WP 65 
Rad L. N. Tolstého 15  -  Z-7 WPH 65 
Ul. J. Francisciho 1 -  Z-8 WS 80 
Rad L. N Tolstého 9  -  Z-9 WS 80 
- TECHNOLÓGIA VS-20,  Ul. J. Francisciho 8  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   15363  
VV2UH-výmenník ÚK   15365  
VV2UH-ohrievač TÚV   15364  
VV2UH-výmenník ÚK   15366  
- MERAČ TEPLA VS-23  –  1 ks,  Urbárska ul. 26  
Celkový  Ultraflow 100 
- MERAČ TEPLA - OSBD/NA-6,E-191,5,6   –  10 ks 
Urbárska ul. 5 - NA-6, WPH65 
Urbárska ul. 9 - NA- 6, WPH50 
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Urbárska 14 NA-7.1.2 Urbárska 14 WPH 65 
Urbárska 22 NA-7.1.2 Urbárska 22 WPH 65 
Urbárska 6 NA-7.3. Urbárska 6 WPH 65 
Dúbravská ul. 19 - NA-5 WP 50 
Dúbravská ul. 15 - NA-5 WPH 50 
Kútovská ul. 17 - NA-5 WPH50 
Kútovská ul. 19 - NA-5 WPH 50 
Kútovská ul. 25 - NA-5 WPH50 
- TECHNOLÓGIA VS-23,  Urbárska ul. 26  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK 
HK3-84 - ohrievač TUV   7405/2003  
VV2UH-výmenník ÚK   10407  
HK3-84 - ohrievač TUV   7404/2003  
VV2UH-výmenník ÚK   10408  
- MERAČ TEPLA NA.2  –  1 ks,  Gazdovská ul. 4  
WPH 50 
- MERAČ TEPLA VS-24  –  2 ks,  Gazdovská ul. 16  
WP 100, WS 100 
- MERAČ TEPLA - OSBD/NA1.1,1.2,2  –  2ks 

 Majerská ul. 4 - WPH 50 
Majerská ul. 8 - WPH 100 
- TECHNOLÓGIA VS-24,  Gazdovská ul. 16  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   10396  
VV2UH-výmenník ÚK   10398  
VV2UH-ohrievač TÚV   10397  
VV2UH-výmenník ÚK   10399  
- MERAČ TEPLA NA.3  –  4 ks 

 Veľkonecpalská ul. 77 - WPH 80 
Veľkonecpalská ul. 83 - WPH 65 
Kútovská ul. 5 - WPH 80 
Kútovská ul. 11 - WPH 50 
- MERAČ TEPLA VS-25  –  2 ks,  Dúbravská ul. 16  
Celkový WPH 100, TÚV WPH 100 
- MERAČ TEPLA - OSBD/NA 4  –  1 ks,   Dúbravská ul. 4 
WPH 50 
- TECHNOLÓGIA VS-25, Dúbravská ul. 16  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   21806  
VV2UH-výmenník ÚK   21809  
VV2UH-ohrievač TÚV   21807  
VV2UH-výmenník ÚK   21808  
- TECHNOLÓGIA VS-1213, Svätoplukova ul.  18  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-70 - výmenník ÚK    25031  
HKL-HK1-34/46 - ohrievač TÚV   25032 
- TECHNOLÓGIA VS-1215, Krajná ul. 4  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-62 - výmenník ÚK    13591  
HKL-HK1-26/26 - ohrievač TÚV   13592  
- TECHNOLÓGIA VS-1219, Svätoplukova ul. 34  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
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HKL-HL2-50 - výmenník ÚK   25045  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25042  
- TECHNOLÓGIA VS-1221,  Ul.  M. R. Štefánika 21  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-24/20 - ohrievač TÚV    95542/205/01  
SWEP B35-10 - výmenník ÚK   95542/205/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1222, Vnútorná ul. 17  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-44 - výmenník ÚK   13598  
HKL-HK1-18/20-2V - ohrievač TÚV   13599  
- TECHNOLÓGIA VS-1225, Súbežná ul. 1  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HL2-50 - výmenník ÚK   48582  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25040  
- TECHNOLÓGIA VS-1226, Vnútorná ul. 5  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-44 - výmenník ÚK  13594  
HKL-HK1-18/20-2V - ohrievač TÚV  13595  
- TECHNOLÓGIA VS-1227,  Ul. Gavloviča 17  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-44 - výmenník ÚK  13596  
HKL-HK1-18/20-2V - ohrievač TÚV  13597  
- TECHNOLÓGIA VS-1228,  Svätoplukova ul. 6  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HK1-24/28 - ohrievač TÚV   13608  
HKL-HL1-64 - výmenník ÚK    13606  
- TECHNOLÓGIA VS-1230,  Ul. F. Madvu 8  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
VS v súčasnosti nie je v prevádzke,v objekte je vybudovaná plynová kotolňa 
- TECHNOLÓGIA VS-1233,  Banícka ul. 10  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-70 - výmenník ÚK   25035  
HKL-HK1-34/46 - ohrievač TÚV   25030  
- TECHNOLÓGIA VS-1235,  Ul.  Björnsona 44  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-86 - výmenník ÚK   13609  
HKL-HK1-32/36 - ohrievač TÚV   13610  
- TECHNOLÓGIA VS-1237,  Ul. Gavloviča 18  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B35-60 - výmenník ÚK   299081506000201 
SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/203/01  
- TECHNOLÓGIA VS-1239,  Ul. Björnsona 37  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-114 - výmenník ÚK   13603  
HKL-HK1-42/48 - ohrievač TÚV   13604  
- TECHNOLÓGIA VS-1241,  Banícka ul. 24  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-86 - výmenník ÚK  13612  
HKL-HK1-32/36 - ohrievač TÚV  13613  
- TECHNOLÓGIA VS-1245,  Ul. J. Kráľa 18 
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-60 - výmenník ÚK   25037  
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HKL-HK1-34/40 - ohrievač TÚV   25038  
- TECHNOLÓGIA VS-1248,  Malookružná ul. 48  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-58 - výmenník ÚK    25055  
HKL-HK1-22/22 - ohrievač TÚV   25054  
- TECHNOLÓGIA VS-1249,  Malookružná ul. 41  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-50 - výmenník ÚK    25051  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25052  
- TECHNOLÓGIA VS-1351, Ul. S. Chalupku 55  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol, servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-58 - výmenník ÚK   13618  
HKL-HK1-18/20-2V- ohrievač TÚV   13619  
- TECHNOLÓGIA VS-1355,  Ul. S. Chalupku 29  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-70 - výmenník ÚK   25033  
HKL-HK1-34/46 - ohrievač TÚV   25034  
- TECHNOLÓGIA VS-1356,  Ul. S. Chalupku 53  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/197/01  
SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/197/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1359,  Malookružná ul. 31  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HL2-50 - výmenník ÚK   48583  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25046  
- MERAČ TEPLA 1364  –  5 ks 
Ul. S. Chalupku 41 - MERAČ TEPLA 1364 Merač ÚK vo VS Sonometer 
Ul. S. Chalupku 41 - MERAČ TEPLA 1364 Merač TÚV vo VS Sonometer 
Ul. S. Chalupku 41 - MERAČ TEPLA 1364 Merač ÚK na objekte   DANFOSS 
Ul. S. Chalupku 37 - MERAČ TEPLA 1365 Merač ÚK na objekte   Ultraflow 
Ul. S. Chalupku 45 - MERAČ TEPLA 1366 Merač ÚK na objekte   DANFOSS 
- TECHNOLÓGIA VS-1364,  Ul. S. Chalupku 41 

 VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-56 - výmenník ÚK   13615  
HKL-HK1-22/24 - ohrievač TÚV   13616  
- TECHNOLÓGIA VS-1371,  Malookružná ul. 13  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-24/20 - ohrievač TÚV   95542/204/01  
SWEP B35-50 - výmenník ÚK   95542/204/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1374,   Ul. Björnsona 21 
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-44 - výmenník ÚK   17623  
HK1-26/26 - ohrievač TÚV   140766/2008  
- MERAČ TEPLA 1374 – 3 ks,   Ul. Björnsona 21  
MERAČ TEPLA 1374 ÚK VETVA 1    Ultraflow 
MERAČ TEPLA 1374 ÚK VETVA 2   Sonometer 
MERAČ TEPLA 1374 TÚV   SONO 
- TECHNOLÓGIA VS-1376,   Ul. Gavloviča 1  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL4-54 - výmenník ÚK   25027 
HKL-HK2-32/68 - ohrievač TÚV   25026  
- TECHNOLÓGIA VS-1378, Nám. J. C. Hronského 14  
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VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-66 - výmenník ÚK   13600  
HKL-HK1-26/28 - ohrievač TÚV  13601  
- TECHNOLÓGIA VS-1478,   Ul. J. Kráľa 32  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-88 - výmenník ÚK   25029  
HKL-HK1-44/60 - ohrievač TÚV  25028  
- TECHNOLÓGIA VS-1479,   Súbežná ul. 27  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-50 - výmenník ÚK   25043  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25044  
- TECHNOLÓGIA VS-1480,   Súbežná ul. 35  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-50 - výmenník ÚK   25053  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25050  
- TECHNOLÓGIA VS-1483,   Svätoplukova ul. 1  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HL2-60 - výmenník ÚK 8802  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV  25048  
- TECHNOLÓGIA VS-1519,   Ul. A. Rudnaya 27  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/198/01  
SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/198/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1521,   Ul. A. Rudnaya 19  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/199/01  
SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/199/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1522,   Ul. A. Rudnaya 13  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-60 - výmenník ÚK  25039  
HKL-HK1-34/40 - ohrievač TÚV  25036  
- TECHNOLÓGIA VS-1523,   Ul. A. Rudnaya 11  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
XB30-2-36/36 - ohrievač TÚV  225G1G1  
SWEP B35-60 - výmenník ÚK  95542/200/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1525,   Ul. A. Rudnaya 3  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B35-80 - výmenník ÚK   299081508000830  
HK13-50 - ohrievač TÚV   35698/05  
- TECHNOLÓGIA VS-1527,   Ul. S. Chalupku 26  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/201/01  
SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/201/02  
- MERAČ TEPLA-OSBD  –  3 ks 

 Lúčna ul. 28  -  MERAČ TEPLA 1741   WP 50 
Lúčna ul. 22  -  MERAČ TEPLA 1742   SONOMETER  40 
Lúčna ul. 16  -  MERAČ TEPLA 1744   SONOMETER  40 
- MERAČ TEPLA-MESTO PA-MS  –  1 ks 

 Športová 34  -  WPH 65 
- MERAČ TEPLA 1740  – 1 ks 

 Športová ul. 40  -  SONOMETER 40 
- MERAČ TEPLA-NBP NAD PK-2 
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 Športová ul. 38  -  Kamstrup 25 
- MERAČ TEPLA JESENSKEHO 17,1,3,7 – 3 ks 
Ul. J. JESENSKEHO 17  -  MERAČ TEPLA WPH 65 
Ul. J. JESENSKEHO 1-3  -  MERAČ TEPLA  WPH 65 
Ul. J. JESENSKEHO 7  -  MERAČ TEPLA  WPH 50 
- MERAČ TEPLA-B-3,539  – 1 ks 

 WPH 65 
- TECHNOLÓGIA K-7, plynová kotolňa  Ul.  A.  Hlinku 17   
PK obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,  
3 ks plynových kotlov Viadrus G 300, 241 kW,horáky-Weishaupt 
WG 30 N/1 
- MERAČ TEPLA  K-7  –  3 ks, Ul.  A.  Hlinku 17  
MERAČ TEPLA  K-7 ÚK M1   WPH  50 
MERAČ TEPLA  K-7 ÚK M2   WPH  50 
MERAČ TEPLA  K-7 TÚV 414   40 
 

2. nehnuteľného majetku v k. ú. Prievidza, ktoré má spoločnosť v nájme od mesta 
Prievidza, ako aj ďalšieho majetku vo vlastníctve mesta Prievidza, ktorý spoločnosť 
PTH, a.s.,  v súčasnosti užíva, na účel dodávky a výroby tepla a teplej úžitkovej vody, 
a to: 

A:  pozemkov zapísaných na LV č. 1:          

- parcela registra C KN 1904/1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 262 m2  

- parcela registra C KN 5036/2, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2 
- parcela registra C KN 5010, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 406 m2 

- parcela registra C KN 6652/52, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 206 m2 

- parcela registra C KN 6652/90, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 195 m2 
- parcela registra C KN 6652/89, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 187 m2 

- parcela registra C KN 2747/8, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 355 m2 
  
B:  stavieb zapísaných na LV č. 1:          

- Výmenníková stanica VS-9, súpisné číslo 10750 na parcele registra C KN 1904  

- Výmenníková stanica VS-17, súpisné číslo 30911 na parcele registra C KN 5036/2 

- Výmenníková stanica VS-18, súpisné číslo 30921 na parcele registra C KN 5036/6  

-  Výmenníková stanica VS-20, súpisné číslo 20741 na parcele registra C KN 5010  

- Výmenníková stanica VS-23, súpisné číslo 30949 na parcele registra C KN 6652/52  

- Výmenníková stanica VS-24, súpisné číslo 30929 na parcele registra C KN 6652/90  

- Výmenníková stanica VS-25, súpisné číslo 30936 na parcele registra C KN 6652/89  

- Prevádzková budova K-5, súpisné číslo 10540 na parcele registra C KN 2747/8  

C:  stavieb nezapísaných na LV č. 1:          

- Sekundárny rozvod tepla C-6, na parcele 5036/1  

- Sekundárny rozvod tepla C-7, na parcele 5036/1  

- Sekundárny rozvod tepla C-5, na parcele 5036/1  

- Prípojka tepla OVKSS, na parcele 2059/1, 2051/1, 2157/2 

- Sekundárny rozvod tepla C-4, na parcele 5036/1  

- Sekundárny rozvod k OV 5000, na parcele 4870/1  
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- Sekundárny rozvod tepla NA-6, na parcele 6652/1  

- Sekundárny rozvod tepla NA-5, na parcele 6652/1  

- Sekundárny rozvod tepla NA-7, na parcele 6652/1  

- Sekundárny rozvod tepla NA-4, na parcele 6652/1  

- Sekundárny rozvod tepla NA-1.1, na parcele 6652/1  

- Sekundárny rozvod tepla NA-2, na parcele 6652/1  

 
b) zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť vstup, vjazd, 

prechod a prejazd peších osôb a motorových vozidiel , uloženie, vedenie, prevádzku, 
obsluhu, odpočty, údržbu a opravy sústavy tepelných zariadení na výrobu a dodávku 
tepla a teplej úžitkovej vody, vrátane verejných rozvodov a tepelných prípojok  na 
časti pozemkov  v k. ú. Prievidza: 

parcela registra C KN č. 2059/1, ostatné plochy s výmerou 36 238 m2 (Prípojka tepla VŠ 
– sídl. Mládež), 
parcela registra C KN č. 2051/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 306 m2 

(Prípojka tepla VŠ – sídl. Mládež), 

parcela registra C KN č. 2157/2, ostatné plochy s výmerou 3 598 m2 (Prípojka tepla VŠ – 
sídl. Mládež), 

parcela registra C KN č. 5036/1, ostatné plochy s výmerou 50 993 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-17), 
parcela registra C KN č. 6652/1, ostatné plochy s výmerou 67 496 m2(Sekundárne 
rozvody okruhu VS-23) , 
parcela registra C KN č. 6652/1, ostatné plochy s výmerou 67 496 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-24) , 
parcela registra C KN č. 6652/1, ostatné plochy s výmerou 67 496 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-25) , 
parcela registra C KN č. 5045/1, ostatné plochy s výmerou 9 912 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-12), 
parcela registra C KN č. 5045/2, ostatné plochy s výmerou 4 824 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-12), 
parcela registra C KN č. 5046/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 990 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-12), 
parcela registra C KN č. 5046/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 235 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-12), 
parcela registra C KN č. 5050/1, ostatné plochy s výmerou 14 121 m2(Sekundárne 
rozvody okruhu VS-16), 
parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 474 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-16), 
parcela registra C KN č. 5061/1, ostatné plochy s výmerou 8 020 m2(Sekundárne 
rozvody okruhu VS-16), 
parcela registra C KN č. 5055, ostatné plochy s výmerou 8 222 m2(Sekundárne rozvody 
okruhu VS-16), 
parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné plochy s výmerou 17 534 m2(Sekundárne 
rozvody okruhu VS-19), 
parcela registra C KN č. 4873, ostatné plochy s výmerou 2 667 m2(Sekundárne rozvody 
okruhu VS-19), 
parcela registra C KN č. 4972/1, ostatné plochy s výmerou 9 601 m2(Sekundárne 
rozvody okruhu VS-19), 
parcela registra C KN č. 4972/8, ostatné plochy s výmerou 69 m2(Sekundárne rozvody 
okruhu VS-19), 
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parcela registra C KN č. 4983/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 467 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-19), 
parcela registra C KN č. 4990/1, ostatné plochy s výmerou 13 856 m2(Sekundárne 
rozvody okruhu VS-19), 
parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné plochy s výmerou 17 534 m2(Sekundárne 
rozvody okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 4875/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 102 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-20),  
parcela registra C KN č. 4989, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 311 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 4990/1, ostatné plochy s výmerou 13 856 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 4996/1, ostatné plochy s výmerou 8 491 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 5004, ostatné plochy s výmerou 8 929 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 029 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 5010, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 406 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 5015, ostatné plochy s výmerou 1 845 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 1837/1, ostatné plochy s výmerou 3 888 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-6 a VS-7) 
parcela registra C KN č. 1858/1, ostatné plochy s výmerou 9 339 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-6 a VS-7) 
parcela registra C KN č. 1859/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 128 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-6 a VS-7) 
parcela registra C KN č. 1905/5, ostatné plochy s výmerou 2 268 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-6 a VS-7) 
parcela registra C KN č. 1901/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 466 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-6 a VS-7) 
parcela registra C KN č. 1871/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 284 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-6 a VS-7) 
 

B) informáciu, že dňa 06.05.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať  
hnuteľný a nehnuteľný majetok (viď I. berie na vedomie bod A) tohto uznesenia) a zámer zriadiť 
vecné bremeno, pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, 
Ul. G. Švéniho 3 H; 

C) informáciu, že mesto Prievidza si neuplatňuje predkupné právo na nadobudnutie 13 973 
akcií, pričom menovitá hodnota akcií je 4 638 186,287897 €, spoločnosti PTH, a.s. vlastnených 
spoločnosťou VNG Slovakia, spol. s.r.o. za rovnakých podmienok ako sú podmienky stanovené 
v zmluve o predaji akcií uzatvorenej s HBP, a.s.; 

II.  odporúča MsZ 

schváliť                                                                                                                                      
a) prevod majetku pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom 
v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 3 H, a to: 

 1. hnuteľný majetok: 
- TECHNOLÓGIA VS-8,  Ul. Rastislavova 4 

 VS obsahuje  -  riadiaci systém Softcontrol, servoventil pre TÚV a ÚK 
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SWEP B12-30  -  ohrievač TÚV  v. č. 95571/252/02   
SWEP B35-60  -  výmenník ÚK  v. č. 10065-060  
- MOMENTOVÝ KĽÚČ  LOGSTOR 
Kľúč na otváranie predizolovaných guľových ventilov do DN 400 
- MERAČ  TEPLA 1715  –  1 ks,  Ul. M. Hodžu 1,3  

      Ultraflow 50 
- MERAČ TEPLA VUB  –  1 ks,  Námestie slobody  
WPH 65 
- MERAČ TEPLA - OSBD/A-5,6,8  –  3 ks    
Ul. I. Bukovčana 1  -  A-5 WS 65 
Ul. Ľ.  Ondrejova 32  -  A-6 WS 65 
Ul. I. Bukovčana17  -  A-8 WS 80 
- MERAČ TEPLA-OV-5000 NM  –  1 ks ,  Ul. Ľ. Ondrejova  26  
WS 65 
- MERAČ TEPLA A-7  –  1 ks,  Ul. P. J. Šafárika 2 

 WPH 50 
- MERAČ TEPLA-NBP BUKOVCANA  –  1 ks,  Ul. I. Bukovčana  
MTBR 414  DN 40 
- MERAČ TEPLA C-3  –  1 ks,  Ul. M. Rázusa 38  
WPH 65 
- MERAČ TEPLA - OSBD/C-2  –  1 ks,  Ul. M. Rázusa 21  
WPH 65 
- ČERPADLO WILLO  –  1 ks vo VS 17  
Čerpadlo ÚK WILO 100 vo VS 17 
- MERAČ TEPLA VS-17  –  2 ks,  Urbánkova ul. 14  
Celkový WP 100,  TÚV WS 100 
- MERAČ TEPLA - OSBD/C-4,5,6,7  –  4 ks 
Ul. J. Roháča 9  -  C-4  WPH 50  
Ul. P. J.  Šafárika 11  -  C-5 WPH 50  
Urbánkova ul. 3  -  C-6  WPH 50 
 Ul. J. Palárika 19  -  C-7  WP 50 
- TECHNOLÓGIA VS-17,  Urbánkova ul. 14  
VS obsahuje - riadiaci systém Term,servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   64479 
VV2UH-výmenník ÚK   64477 
VV2UH-ohrievač TÚV   64480 
VV2UH-výmenník ÚK   64478 
- MERAČ TEPLA VS-18  –  2 ks,  Ul.  J. Palárika 3  
Celkový WPH 80,  TÚV WS 80 
- MERAČ TEPLA ZŠ ŠAFÁRIKA  –  1 ks,   ZŠ na Ul. P. J. Šafárika 

 WPH 50 
- TECHNOLÓGIA VS-18,  Ul.  J. Palárika 3  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS, servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   15193  
VV2UH-výmenník ÚK   15195  
VV2UH-ohrievač TÚV   15194  
VV2UH-výmenník ÚK   15196  
- MERAČ TEPLA-OSBD/Z10,11,12,15,16,17,21  –  7 ks  
Ul. I. Bednára 2  -  Z10 WPH 50 
Ul. I. Krasku 2  -  Z11 WPH 50 
Rad  L. N. Tolstého 3  -  Z12 WPH 50 
Ul. A. Mišúta 1  -  Z15 WPH 50 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

30 

 

Ul. A. Mišúta 9  -  Z16 WPH 65 
Ul. E. M. Šoltésovej  1  -  Z17 WPH 50 
Ul. P. Dobšinského 2  -  Z21 WP 50 
- MERAČ TEPLA-MS A DJ  –  1 ks,  Ul. A. Mišúta 2 

 WP 80 
- MERAČ TEPLA Z-13  –  1 ks,  Ul.  A.  Bednára 5 

 WPH 65 
- VYMENN.STANICA C.20 - TECHNOL. ČASŤ,   Ul. J. Francisciho 8  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS, servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   15363  
VV2UH-výmenník ÚK   15365  
VV2UH-ohrievač TÚV   15364  
VV2UH-výmenník ÚK   15366  
- MERAČ TEPLA Z-18  –  1 ks,  Ul. E. M. Šoltésovej 11  
WS 50 
- MERAČ TEPLA  Z-19  –  2 ks  
Z-19 Francisciho 19  -  WPH  65 
Z-19 Francisciho 13  -  WS 50 
- MERAČ TEPLA-OV-5000 Z  –  1 ks,  Ul. A. Mišúta 19  
WPH 100 
- MERAČ TEPLA VS-20  –  2 ks,  Ul. J. Francisciho 8  
Celkový WPH 100,  TÚV WS 100 
- MERAČ TEPLA - OSBD/Z-6,7,8,9  –  4 ks  
Ul. J. Francisciho 2  -  Z-6 WP 65 
Rad  L. N. Tolstého 15  -  Z-7 WPH 65 
Ul. J. Francisciho 1 -  Z-8 WS 80 
Rad L. N. Tolstého 9  -  Z-9 WS 80 
- TECHNOLÓGIA VS-20,  Ul. J. Francisciho 8  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   15363  
VV2UH-výmenník ÚK   15365  
VV2UH-ohrievač TÚV   15364  
VV2UH-výmenník ÚK   15366  
- MERAČ TEPLA VS-23  –  1 ks,  Urbárska ul. 26  
Celkový  Ultraflow 100 
- MERAČ TEPLA - OSBD/NA-6,E-191,5,6   –  10 ks 
Urbárska ul. 5 - NA-6, WPH65 
Urbárska ul. 9 - NA- 6, WPH50 
Urbárska 14 NA-7.1.2 Urbárska 14 WPH 65 
Urbárska 22 NA-7.1.2 Urbárska 22 WPH 65 
Urbárska 6 NA-7.3. Urbárska 6 WPH 65 
Dúbravská ul. 19 - NA-5 WP 50 
Dúbravská ul. 15 - NA-5 WPH 50 
Kútovská ul. 17 - NA-5 WPH50 
Kútovská ul. 19 - NA-5 WPH 50 
Kútovská ul. 25 - NA-5 WPH50 
- TECHNOLÓGIA VS-23,  Urbárska ul. 26  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK 
HK3-84 - ohrievač TUV   7405/2003  
VV2UH-výmenník ÚK   10407  
HK3-84 - ohrievač TUV   7404/2003  
VV2UH-výmenník ÚK   10408  
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- MERAČ TEPLA NA.2  –  1 ks,  Gazdovská ul. 4  
WPH 50 
- MERAČ TEPLA VS-24  –  2 ks,  Gazdovská ul. 16  
WP 100, WS 100 
- MERAČ TEPLA - OSBD/NA1.1,1.2,2  –  2ks 

 Majerská ul. 4 - WPH 50 
Majerská ul. 8 - WPH 100 
- TECHNOLÓGIA VS-24,  Gazdovská ul. 16  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   10396  
VV2UH-výmenník ÚK   10398  
VV2UH-ohrievač TÚV   10397  
VV2UH-výmenník ÚK   10399  
- MERAČ TEPLA NA.3  –  4 ks 

 Veľkonecpalská ul. 77 - WPH 80 
Veľkonecpalská ul. 83 - WPH 65 
Kútovská ul. 5 - WPH 80 
Kútovská ul. 11 - WPH 50 
- MERAČ TEPLA VS-25  –  2 ks,  Dúbravská ul. 16  
Celkový WPH 100, TÚV WPH 100 
- MERAČ TEPLA - OSBD/NA 4  –  1 ks,   Dúbravská ul. 4 
WPH 50 
- TECHNOLÓGIA VS-25, Dúbravská ul. 16  
VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK 
VV2UH-ohrievač TÚV   21806  
VV2UH-výmenník ÚK   21809  
VV2UH-ohrievač TÚV   21807  
VV2UH-výmenník ÚK   21808  
- TECHNOLÓGIA VS-1213, Svätoplukova ul.  18  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-70 - výmenník ÚK    25031  
HKL-HK1-34/46 - ohrievač TÚV   25032 
- TECHNOLÓGIA VS-1215, Krajná ul. 4  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-62 - výmenník ÚK    13591  
HKL-HK1-26/26 - ohrievač TÚV   13592  
- TECHNOLÓGIA VS-1219, Svätoplukova ul. 34  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-50 - výmenník ÚK   25045  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25042  
- TECHNOLÓGIA VS-1221,  Ul.  M. R. Štefánika 21  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-24/20 - ohrievač TÚV    95542/205/01  
SWEP B35-10 - výmenník ÚK   95542/205/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1222, Vnútorná ul. 17  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-44 - výmenník ÚK   13598  
HKL-HK1-18/20-2V - ohrievač TÚV   13599  
- TECHNOLÓGIA VS-1225, Súbežná ul. 1  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HL2-50 - výmenník ÚK   48582  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25040  
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- TECHNOLÓGIA VS-1226, Vnútorná ul. 5  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-44 - výmenník ÚK  13594  
HKL-HK1-18/20-2V - ohrievač TÚV  13595  
- TECHNOLÓGIA VS-1227,  Ul. Gavloviča 17  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-44 - výmenník ÚK  13596  
HKL-HK1-18/20-2V - ohrievač TÚV  13597  
- TECHNOLÓGIA VS-1228,  Svätoplukova ul. 6  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HK1-24/28 - ohrievač TÚV   13608  
HKL-HL1-64 - výmenník ÚK    13606  
- TECHNOLÓGIA VS-1230,  Ul. F. Madvu 8  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
VS v súčasnosti nie je v prevádzke,v objekte je vybudovaná plynová kotolňa 
- TECHNOLÓGIA VS-1233,  Banícka ul. 10  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-70 - výmenník ÚK   25035  
HKL-HK1-34/46 - ohrievač TÚV   25030  
- TECHNOLÓGIA VS-1235,  Ul.  Björnsona 44  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-86 - výmenník ÚK   13609  
HKL-HK1-32/36 - ohrievač TÚV   13610  
- TECHNOLÓGIA VS-1237,  Ul. Gavloviča 18  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B35-60 - výmenník ÚK   299081506000201 
SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/203/01  
- TECHNOLÓGIA VS-1239,  Ul. Björnsona 37  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-114 - výmenník ÚK   13603  
HKL-HK1-42/48 - ohrievač TÚV   13604  
- TECHNOLÓGIA VS-1241,  Banícka ul. 24  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-86 - výmenník ÚK  13612  
HKL-HK1-32/36 - ohrievač TÚV  13613  
- TECHNOLÓGIA VS-1245,  Ul. J. Kráľa 18 
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-60 - výmenník ÚK   25037  
HKL-HK1-34/40 - ohrievač TÚV   25038  
- TECHNOLÓGIA VS-1248,  Malookružná ul. 48  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-58 - výmenník ÚK    25055  
HKL-HK1-22/22 - ohrievač TÚV   25054  
- TECHNOLÓGIA VS-1249,  Malookružná ul. 41  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-50 - výmenník ÚK    25051  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25052  
- TECHNOLÓGIA VS-1351, Ul. S. Chalupku 55  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol, servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-58 - výmenník ÚK   13618  
HKL-HK1-18/20-2V- ohrievač TÚV   13619  
- TECHNOLÓGIA VS-1355,  Ul. S. Chalupku 29  
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VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-70 - výmenník ÚK   25033  
HKL-HK1-34/46 - ohrievač TÚV   25034  
- TECHNOLÓGIA VS-1356,  Ul. S. Chalupku 53  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/197/01  
SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/197/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1359,  Malookružná ul. 31  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HL2-50 - výmenník ÚK   48583  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25046  
- MERAČ TEPLA 1364  –  5 ks 
Ul. S. Chalupku 41 - MERAČ TEPLA 1364 Merač ÚK vo VS Sonometer 
Ul. S. Chalupku 41 - MERAČ TEPLA 1364 Merač TÚV vo VS Sonometer 
Ul. S. Chalupku 41 - MERAČ TEPLA 1364 Merač ÚK na objekte   DANFOSS 
Ul. S. Chalupku 37 - MERAČ TEPLA 1365 Merač ÚK na objekte   Ultraflow 
Ul. S. Chalupku 45 - MERAČ TEPLA 1366 Merač ÚK na objekte   DANFOSS 
- TECHNOLÓGIA VS-1364,  Ul. S. Chalupku 41 

 VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-56 - výmenník ÚK   13615  
HKL-HK1-22/24 - ohrievač TÚV   13616  
- TECHNOLÓGIA VS-1371,  Malookružná ul. 13  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-24/20 - ohrievač TÚV   95542/204/01  
SWEP B35-50 - výmenník ÚK   95542/204/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1374,   Ul. Björnsona 21 
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-44 - výmenník ÚK   17623  
HK1-26/26 - ohrievač TÚV   140766/2008  
- MERAČ TEPLA 1374 – 3 ks,   Ul. Björnsona 21  
MERAČ TEPLA 1374 ÚK VETVA 1    Ultraflow 
MERAČ TEPLA 1374 ÚK VETVA 2   Sonometer 
MERAČ TEPLA 1374 TÚV   SONO 
- TECHNOLÓGIA VS-1376,   Ul. Gavloviča 1  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL4-54 - výmenník ÚK   25027 
HKL-HK2-32/68 - ohrievač TÚV   25026  
- TECHNOLÓGIA VS-1378, Nám. J. C. Hronského 14  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL1-66 - výmenník ÚK   13600  
HKL-HK1-26/28 - ohrievač TÚV  13601  
- TECHNOLÓGIA VS-1478,   Ul. J. Kráľa 32  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-88 - výmenník ÚK   25029  
HKL-HK1-44/60 - ohrievač TÚV  25028  
- TECHNOLÓGIA VS-1479,   Súbežná ul. 27  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-50 - výmenník ÚK   25043  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25044  
- TECHNOLÓGIA VS-1480,   Súbežná ul. 35  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-50 - výmenník ÚK   25053  
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HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25050  
- TECHNOLÓGIA VS-1483,   Svätoplukova ul. 1  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HL2-60 - výmenník ÚK 8802  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV  25048  
- TECHNOLÓGIA VS-1519,   Ul. A. Rudnaya 27  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/198/01  
SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/198/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1521,   Ul. A. Rudnaya 19  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/199/01  
SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/199/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1522,   Ul. A. Rudnaya 13  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
HKL-HL2-60 - výmenník ÚK  25039  
HKL-HK1-34/40 - ohrievač TÚV  25036  
- TECHNOLÓGIA VS-1523,   Ul. A. Rudnaya 11  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
XB30-2-36/36 - ohrievač TÚV  225G1G1  
SWEP B35-60 - výmenník ÚK  95542/200/02  
- TECHNOLÓGIA VS-1525,   Ul. A. Rudnaya 3  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B35-80 - výmenník ÚK   299081508000830  
HK13-50 - ohrievač TÚV   35698/05  
- TECHNOLÓGIA VS-1527,   Ul. S. Chalupku 26  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/201/01  
SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/201/02  
- MERAČ TEPLA-OSBD  –  3 ks 

 Lúčna ul. 28  -  MERAČ TEPLA 1741   WP 50 
Lúčna ul. 22  -  MERAČ TEPLA 1742   SONOMETER  40 
Lúčna ul. 16  -  MERAČ TEPLA 1744   SONOMETER  40 
- MERAČ TEPLA-MESTO PA-MS  –  1 ks 

 Športová 34  -  WPH 65 
- MERAČ TEPLA 1740  – 1 ks 

 Športová ul. 40  -  SONOMETER 40 
- MERAČ TEPLA-NBP NAD PK-2 

 Športová ul. 38  -  Kamstrup 25 
- MERAČ TEPLA JESENSKEHO 17,1,3,7 – 3 ks 
Ul. J. JESENSKEHO 17  -  MERAČ TEPLA WPH 65 
Ul. J. JESENSKEHO 1-3  -  MERAČ TEPLA  WPH 65 
Ul. J. JESENSKEHO 7  -  MERAČ TEPLA  WPH 50 
- MERAČ TEPLA-B-3,539  – 1 ks 

 WPH 65 
- TECHNOLÓGIA K-7, plynová kotolňa  Ul.  A.  Hlinku 17   
PK obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,  
3 ks plynových kotlov Viadrus G 300, 241 kW,horáky-Weishaupt 
WG 30 N/1 
- MERAČ TEPLA  K-7  –  3 ks, Ul.  A.  Hlinku 17  
MERAČ TEPLA  K-7 ÚK M1   WPH  50 
MERAČ TEPLA  K-7 ÚK M2   WPH  50 
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MERAČ TEPLA  K-7 TÚV 414   40 
- MERAČ TEPLA  1712,13,14,15  –  6 ks 

- MERAČ TEPLA  Mestský úrad  –  1 ks, Nám. Slobody 14   

- MERAČ TEPLA  –  2 ks, Ul. M. Falešníka 12 a 14   

- ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE  (VS-11)   

- KOMPENZAČNÁ  JEDNOTKA V-1  

- VONK. VYREG. SEKUNDÁRNYCH SIETÍ   K-2, VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5, VS-11, 

za cenu v celkovej výške 470 000,00 €; 

  

2. nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to: 

A:  Pozemky zapísané na LV č. 1:          
- parcela registra C KN 1904/1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 262 m2  

- parcela registra C KN 5036/2, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2 
- parcela registra C KN 5010, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 406 m2 

- parcela registra C KN 6652/52, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 206 m2 

- parcela registra C KN 6652/90, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 195 m2 
- parcela registra C KN 6652/89, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 187 m2 

- parcela registra C KN 2747/8, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 355 m2 
 
B:   Stavby zapísané na LV č. 1:          
- Výmenníková stanica VS-9, súpisné číslo 10750 na parcele registra C KN 1904  
- Výmenníková stanica VS-17, súpisné číslo 30911 na parcele registra C KN 5036/2 
- Výmenníková stanica VS-18, súpisné číslo 30921 na parcele registra C KN 5036/6  
-  Výmenníková stanica VS-20, súpisné číslo 20741 na parcele registra C KN 5010  
- Výmenníková stanica VS-23, súpisné číslo 30949 na parcele registra C KN 6652/52  
- Výmenníková stanica VS-24, súpisné číslo 30929 na parcele registra C KN 6652/90  
- Výmenníková stanica VS-25, súpisné číslo 30936 na parcele registra C KN 6652/89  
- Prevádzková budova K-5, súpisné číslo 10540 na parcele registra C KN 2747/8  
 
C:  Stavby nezapísané na LV č. 1:          
- Sekundárny rozvod tepla C-6, na parcele 5036/1  
- Sekundárny rozvod tepla C-7, na parcele 5036/1  
- Sekundárny rozvod tepla C-5, na parcele 5036/1  
- Prípojka tepla OVKSS, na parcele 2059/1, 2051/1, 2157/2 
- Sekundárny rozvod tepla C-4, na parcele 5036/1  
- Sekundárny rozvod k OV 5000, na parcele 4870/1  
- Sekundárny rozvod tepla NA-6, na parcele 6652/1  
- Sekundárny rozvod tepla NA-5, na parcele 6652/1  
- Sekundárny rozvod tepla NA-7, na parcele 6652/1  
- Sekundárny rozvod tepla NA-4, na parcele 6652/1  
- Sekundárny rozvod tepla NA-1.1, na parcele 6652/1  
- Sekundárny rozvod tepla NA-2, na parcele 6652/1,  

za cenu v celkovej výške 170 000,00 €; 
na účel dodávky a výroby tepla a teplej úžitkovej vody  

spôsobom predaja nehnuteľnosti 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, nakoľko predmet kúpy bude slúžiť najmä na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody a  
medzi základné úlohy mesta patrí podľa § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, okrem iného aj zabezpečovanie 
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verejnoprospešných služieb, utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu 
života obyvateľov mesta, ktoré namiesto mesta zabezpečí spoločnosť Prievidzské tepelné 
hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. Švéniho 3 H; 
 
b) zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemkov v k. ú. 
Prievidza:  
parcela registra C KN č. 2059/1, ostatné plochy s výmerou 36 238 m2 (Prípojka tepla VŠ – sídl. 
Mládež), 
parcela registra C KN č. 2051/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 306 m2 (Prípojka 
tepla VŠ – sídl. Mládež), 

parcela registra C KN č. 2157/2, ostatné plochy s výmerou 3 598 m2 (Prípojka tepla VŠ – sídl. 
Mládež), 

parcela registra C KN č. 5036/1, ostatné plochy s výmerou 50 993 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-17), 
parcela registra C KN č. 6652/1, ostatné plochy s výmerou 67 496 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-23) , 
parcela registra C KN č. 6652/1, ostatné plochy s výmerou 67 496 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-24) , 
parcela registra C KN č. 6652/1, ostatné plochy s výmerou 67 496 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-25) , 
parcela registra C KN č. 5045/1, ostatné plochy s výmerou 9 912 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-12), 
parcela registra C KN č. 5045/2, ostatné plochy s výmerou 4 824 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-12), 
parcela registra C KN č. 5046/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 990 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-12), 
parcela registra C KN č. 5046/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 235 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-12), 
parcela registra C KN č. 5050/1, ostatné plochy s výmerou 14 121 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-16), 
parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 474 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-16), 
parcela registra C KN č. 5061/1, ostatné plochy s výmerou 8 020 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-16), 
parcela registra C KN č. 5055, ostatné plochy s výmerou 8 222 m2 (Sekundárne rozvody okruhu 
VS-16), 
parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné plochy s výmerou 17 534 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-19), 
parcela registra C KN č. 4873, ostatné plochy s výmerou 2 667 m2 (Sekundárne rozvody okruhu 
VS-19), 
parcela registra C KN č. 4972/1, ostatné plochy s výmerou 9 601 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-19), 
parcela registra C KN č. 4972/8, ostatné plochy s výmerou 69 m2 (Sekundárne rozvody okruhu 
VS-19), 
parcela registra C KN č. 4983/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 467 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-19), 
parcela registra C KN č. 4990/1, ostatné plochy s výmerou 13 856 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-19), 
parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné plochy s výmerou 17 534 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 4875/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 102 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-20),  
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parcela registra C KN č. 4989, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 311 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 4990/1, ostatné plochy s výmerou 13 856 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 4996/1, ostatné plochy s výmerou 8 491 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 5004, ostatné plochy s výmerou 8 929 m2 (Sekundárne rozvody okruhu 
VS-20), 
parcela registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 029 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 5010, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 406 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-20), 
parcela registra C KN č. 5015, ostatné plochy s výmerou 1 845 m2 (Sekundárne rozvody okruhu 
VS-20) 
parcela registra C KN č. 1837/1, ostatné plochy s výmerou 3 888 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-6 a VS-7) 
parcela registra C KN č. 1858/1, ostatné plochy s výmerou 9 339 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-6 a VS-7) 
parcela registra C KN č. 1859/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 128 m2 

(Sekundárne rozvody okruhu VS-6 a VS-7) 
parcela registra C KN č. 1905/5, ostatné plochy s výmerou 2 268 m2 (Sekundárne rozvody 
okruhu VS-6 a VS-7) 
parcela registra C KN č. 1901/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 466 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-6 a VS-7) 
parcela registra C KN č. 1871/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 284 m2 (Sekundárne 
rozvody okruhu VS-6 a VS-7) 
 
 
vstup, vjazd, prechod a prejazd peších osôb a motorových vozidiel , uloženie, vedenie, 
prevádzku, obsluhu, odpočty, údržbu a opravy sústavy tepelných zariadení na výrobu 
a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, vrátane verejných rozvodov a tepelných prípojok  
v prospech spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., podľa zamerania geometrickým 
plánom na dobu neurčitú za odplatu 300 000,00 €, 

c) rozhodnutie mesta Prievidza neuplatniť si predkupné právo na nadobudnutie 13 973 akcií, 
pričom menovitá hodnota akcií je 4 638 186,287897 €, spoločnosti PTH, a.s., vlastnených 
spoločnosťou VNG Slovakia, spol. s.r.o., za rovnakých podmienok ako sú podmienky stanovené 
v zmluve o predaji akcií uzatvorenej s HBP, a.s. 
 
číslo: 286/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

a) žiadosť  Margaréty Nikmonovej, trvalý pobyt Prievidza, Jégeho ul. 7/6, o nájom 
nehnuteľnosti - pozemku pod stánkom – predaj vajec, časť pozemku z parcely registra C 
KN č. 5066/1, v rozsahu výmery  10 m², zapísaného na LV č. 1   v k. ú. Prievidza; 
b) informáciu, že dňa 06.05.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosti, pozemok pod stánkom – predaj vajec, časť 
pozemku z parcely registra C KN č. 5066/1, v rozsahu výmery  10 m², zapísaného na LV 
č. 1   v k. ú. Prievidza pre Margarétu Nikmonovú, trvalý pobyt Prievidza, Jégeho ul. 7/6, 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  pre Margarétu Nikmonovú, trvalý pobyt Prievidza, Jégeho ul. 7/6,  nájom 
majetku mesta Prievidza: 
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-  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok pod stánkom – predaj vajec, časť pozemku 
z parcely registra C KN č. 5066/1, v rozsahu výmery  10 m², zapísaného na LV č. 1,     
- 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 na premete 
nájmu sa nachádza predajný stánok predaj vajec vo vlastníctve žiadateľky, 
-  za podmienok: nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou. 

 
číslo: 287/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

a) žiadosť spol. L&N, s.r.o., so sídlom v Žiline, Dlhá ulica 85, o nájom nehnuteľnosti – 
časti pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 125 m², na účel zriadenia terasy pri prevádzke Delikana od 1.5.2014 do 
30.10.2014, 

b) informáciu, že dňa 12.05.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať spol. L&N s.r.o., so sídlom Žilina, Dlhá ulica 85, do nájmu nehnuteľnosť – 
časť pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 125 m², na účel zriadenia terasy pri prevádzke Delikana, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre spol. L&N, s.r.o., so sídlom v Žiline, Dlhá ulica 85, nájom majetku mesta 
Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN 3976/14, 

zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 125 m², na účel prevádzkovania 
vonkajšieho sedenia pri prevádzke Delikana so záberom pozemku počas celého 
roka; 

- 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 
predmet nájmu je bezprostredne priľahlý k prevádzke Delikana, ktorá zároveň tvorí 
zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca 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; 

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

 
číslo: 288/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

žiadosť spoločnosti CIB, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. M. Hodžu č. 414/14, 
o prenechanie do nájmu nehnuteľností - časti pozemkov  v  k. ú. Prievidza, z parcely 
registra C KN č. 5036/1, ostatné plochy (dve plochy vyznačené podľa nákresov) 
a z parcely registra C KN č. 6652/1, zastavané plochy a nádvoria (jedna plocha),  na 
účel výstavby radových garáží s následným predajom do osobného vlastníctva; 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť nájom  majetku mesta -  nehnuteľností časti pozemkov  v  k. ú. Prievidza,             
z parcely registra C KN č. 5036/1, ostatné plochy a z parcely registra C KN č. 6652/1, 
zastavané plochy a nádvoria, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pre 
spoločnosť CIB, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. M. Hodžu č. 414/14,  na účel výstavby 
radových garáží s následným predajom do osobného vlastníctva. 
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číslo: 289/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

žiadosť Petry Ujváryovej, miesto podnikania Ulica Ľ. Ondrejova 844/10, Prievidza, 
o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 5034/9, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 25 m², na účel prevádzkovania terasy s celoročným 
záberom, 

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela C KN č. 5034/9, zastavané 

plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m², nachádzajúcu sa na Ulici M. Hodžu 
v Prievidzi na účel prevádzkovania terasy s celoročným záberom;  

- 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 
predmet nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke CAFE 
WIEN, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca 
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; 

- za podmienok  –  nájomného od 15.4. do 15.10. vo výške 0,05 €/m²/deň a od 16.10. 
do 14.4. vo výške 0,02 €/m²/deň a s podmienkou spätnej úhrady za užívanie 
nehnuteľnosti od 09.04.2014 do dňa uzavretia nájomnej zmluvy, 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 znení neskorších predpisov 
v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, pre Petru Ujváryovú, miesto podnikania Ulica Ľ. Ondrejova 844/10, 
Prievidza. 
 

číslo: 290/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

a) žiadosť NHUNG TRAN THI – THANG LONG, miesto podnikania Prievidza,     
Urbánkova ul. 7/2, o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 4870/1, 
ostatné plochy v rozsahu výmery 3 m², na účel vystavenia tovaru pred obchodom na 
predaj šatstva a doplnkového tovaru; 

b) informáciu,  že dňa  12.05.2014  bol  na úradnej tabuli  zverejnený  zámer mesta                 
prenechať  do nájmu  nehnuteľnosť –  časť  pozemku  parcela C KN  č.  4870/1,      
ostatné plochy v rozsahu výmery 3 m²,  NHUNG TRAN THI – THANG LONG, miesto 
podnikania Prievidza, Urbánkova ul. 7/2,   

II.  odporúča MsZ 
 schváliť  pre  NHUNG  TRAN  THI  –  THANG LONG,  miesto  podnikania Prievidza,     
           Urbánkova ul.  7/2  nájom majetku mesta Prievidza: 

- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela C KN č. 4870/1, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 3 m², na účel vystavenia tovaru pred obchodom na predaj 
šatstva a doplnkového tovaru;  

- 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 
predmet nájmu prináleží k prevádzke na parcele č. 4870/2; 

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

číslo: 291/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie      

a) žiadosť spoločnosti  Mediterranea s.r.o.,  so sídlom v  Prievidzi, Banícka ul. č. 24 
(predchodca spoločnosť Masi s.r.o. do 14.3.2014) o nájom nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza – časť pozemku, z parcely registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 10,2 m2, na účel umiestnenia  vonkajšieho sedenia  so 
záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „KEBAB“ na Ul. Ľ. Ondrejova 
1905/17A (Predchádzajúci nájomca – Vilma Vojtechová – požiadala o zrušenie       
Nájomnej zmluvy č. 25/2012 ku dňu 31.05.2014); 

    b) informáciu, že dňa 06.05.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta  
prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcela registra C 
KN č. 5009/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10,2 m2 spôsobom ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa,  na účel umiestnenia  vonkajšieho sedenia (terasa)  so 
záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou „KEBAB“ na Ul. Ľ. Ondrejova 
1905/17A;  

II. odporúča MsZ  
schváliť pre spoločnosť  Mediterranea s.r.o.,  so sídlom v  Prievidzi, Banícka ul. č. 24 
(predchodca spoločnosť Masi s.r.o. do 14.3.2014) do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – 
časť pozemku, parcela registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
10,2 m2,  na účel umiestnenia  vonkajšieho sedenia (terasa)  so záberom pozemku počas 
celého roka pred prevádzkou „KEBAB“ na Ul. Ľ. Ondrejova 1905/17A;  

- 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 predmet 
nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke „KEBAB“, ktorá 
zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia,  na ktorom bude nájomca 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 a taktiež v súlade 
s bodom 4.2.3., písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody 
hodné osobitného zreteľa môžu byť posudzované najmä nájmy pozemku, resp. 
spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia alebo 
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred prevádzkou žiadateľa;  

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

 
číslo: 292/14 
Mestská rada                                                               
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti  MOBEST, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul. 497/26,  
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok pod stánkom – predaj novín, 
časopisov a tabakových výrobkov z pozemku parcela registra C KN č. 5305/6, v rozsahu 
výmery  5,5 m², zapísaného na LV č. 1   v k. ú. Prievidza; 
b)  informáciu, že dňa 06.05.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosti, pozemok pod stánkom predaj novín, 
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časopisov a tabakových výrobkov z pozemku parcela registra C KN č. 5305/6, v rozsahu 
výmery  5,5 m², zapísaného na LV č. 1   v k. ú. Prievidza pre spoločnosť  MOBEST, 
s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul. 497/26,  

II.        odporúča MsZ 
schváliť  pre spoločnosť MOBEST, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul. 497/26,  
nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok pod stánkom – predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5305/6, v rozsahu 
výmery  5,5 m², zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Prievidza,  
- 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 na 
predmete nájmu sa nachádza predajný stánok predaj novín, časopisov a tabakových 
výrobkov vo vlastníctve žiadateľa 
- za podmienok: nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou. 

 

číslo: 293/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie           

žiadosť spoločnosti  IGITECH, s.r.o.,  so sídlom v Prievidzi, Severná ulica č. I. 2424/33 
o zmenšenie výmery nehnuteľnosti – časti pozemku v k. ú. Prievidza –  parcela č.417/7, 
zastavané plochy a nádvoria. Uznesením MsZ č. 160/13 zo dňa 30.04.2013 bol pozemok 
schválený do nájmu v  rozsahu výmery 300 m2, na účel prístupu k prevádzke tenisových 
kurtov. Výmeru spoločnosť  žiada upraviť na 67 m2, nakoľko upustila od zámeru 
doriešenia technického zabezpečenia (strojovne) k nafukovacej hale;  

II. odporúča MsZ 
schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 17/2013, uzavretej dňa 
29.5.2013  medzi mestom Prievidza a spoločnosťou IGITECH, s.r.o.,  so sídlom v 
Prievidzi, Severná ulica č. I. 2424/33, ktorým sa rozsah výmery v bode 1 Čl. I. Predmet, 
účel a schválenie nájmu mení z 300 m2 na 67 m2 dňom účinnosti Dodatku č. 1.  
 

číslo: 294/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie           

a) návrh spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom Prievidza, Ulica T. Vansovej 519/35A, na 

zámenu nehnuteľností budovy - bývalého pavilónu DJ v areáli MŠ Ul. Š. Závodníka 

18, súpisné č. II. 1944 orientačné č. 9A na Ulici J. G. Tajovského (pôvodne 20488 

pre všetky objekty, na LV č. 1 ako budova pre školstvo, na vzdelanie a výskum), na 

pozemku parcela č. 3888/3 s výmerou 299 m², pozemku pod budovou, parcela č. 

3888/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 299 m² a priľahlého pozemku 

parcela č. 3888/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 522 m² vo vlastníctve 

spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica T. Vansovej 519/35A, za 

nehnuteľnosti - budovu súpisné č. II.310, na pozemku parcela č. 830, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 332 m², pozemok parcela č. 830, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 332 m² a pozemok parcela č. 829/1, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 650 m² vo vlastníctve mesta Prievidza, 

b) informáciu o Znaleckom posudku č. 29/2014 vypracovanom Ing. Annou Žiakovou, 

ktorá ohodnotila nehnuteľnosti - stavbu súpisné č. 310 (na LV č. 8482 ako budova 

pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) na pozemku parcela C KN č. 830, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m², pozemok parcela C KN č. 830, 
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zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m², stavbu súpisné č. 1939 (na LV č. 

8482 ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) na pozemku parcela C KN 

č. 829/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 511 m², pozemok parcela C KN 

č. 829/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 511 m² a stavba bez súpisného 

čísla na pozemku parcela C KN č. 829/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 

m² a pozemok parcela C KN č. 829/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m² 

na sumu 234 000,00 €, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 

a) zámer mesta zameniť nehnuteľnosti budovu - bývalého pavilónu DJ v areáli 

MŠ Ul. Š. Závodníka 18, súpisné č. 1944 orientačné č. 9A na Ulici J. G. 

Tajovského (na LV č. 1 ako budova pre školstvo, na vzdelanie a výskum), na 

pozemku parcela C KN č. 3888/3 s výmerou 299 m², pozemku pod budovou, 

parcela C KN č. 3888/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 299 m² 

a priľahlého pozemku parcela C KN č. 3888/4, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 522 m² vo vlastníctve spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom Prievidza, 

Ulica T. Vansovej 519/35A za nehnuteľnosti  - stavbu súpisné č. 310 (na LV č. 

8482 ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) na pozemku parcela 

C KN č. 830, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m², pozemok parcela 

C KN č. 830, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m², stavbu súpisné 

č. 1939 (na LV č. 8482 ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) na 

pozemku parcela C KN č. 829/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 511 

m², pozemok parcela C KN č. 829/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

511 m² a stavba bez súpisného čísla na pozemku parcela C KN č. 829/7, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m² a pozemok parcela C KN č. 

829/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m² vo vlastníctve mesta 

Prievidza s podmienkou doplatenia sumy 75 570,00 €, 

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, ktorý spočíva v dohode mesta Prievidza 

a spoločnosti DOPSTA, s.r.o., so sídlom Prievidza, Ulica T. Vansovej 519/35A 

riešiť vlastníctvo náhradných nehnuteľností za predmet obchodnej verejnej 

súťaže v dôsledku sťažností a petícií obyvateľov VVO č. 3, 

c) zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť vstup, 

vjazd, prechod a prejazd peších osôb a motorových vozidiel cez pozemok 

parcela C KN č. 829/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2781 m² 

k stavbám súpisné č. 310, nachádzajúcej sa pozemku parcela C KN č. 830, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m² a súpisné č. 1939, 

nachádzajúcej sa na pozemku parcela C KN č. 829/16, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 511 m² a stavbe bez súpisného čísla nachádzajúcej sa 

na pozemku parcela č. 829/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m² 

v prospech vlastníka stavieb súpisné č. 310 a súpisné č. 1939 a stavby bez 

súpisného čísla nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 829/7, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 17 m² podľa skutočného zamerania 

geometrickým plánom bezodplatne. 
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číslo: 295/14 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Martina Stašjaka a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Jánošíková ul. 
69/3 o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 2857/52 s výmerou približne 
390 m2 . Zároveň požiadali o možnosť splatenia kúpnej ceny  v 12-tich po sebe idúcich 
splátkach, 
b) návrh na zmenu uznesenia MsR č. 376/12 zo dňa 18.09.2012 a uznesenia MsZ č. 
268/12 zo dňa 25.09.2012 z dôvodu vypracovania Geometrického plánu č. 195/2014 
spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s. r.o. zo dňa 13.05.2014, 

II.  mení  
uznesenie MsR č.  376/12 zo dňa 18.09.2012 takto: v časti II. písm. a)  a b) sa pôvodný 
text vypúšťa a nahrádza textom:  
„a) zámer mesta Prievidza predať pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 
2857/90, ostatná plocha s výmerou 391 m2 ,  odčlenená Geometrickým plánom č. 
195/2014 overeného Ing. Barborou Petriskovou  dňa 20.05.2014 pod č. 475/2014, 
z parcely registra CKN č.  2857/52, ostatná plocha s výmerou 656 m2, pre Martina 
Stašjaka a Máriu Stašjakovú, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Jánošíkova ul. č.  69/3, 
k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, ako prístup, prípadne ako predzáhradka a zeleň, za 
cenu 20,00 €/m2, 
b)  spôsob predaja majetku mesta Prievidza uvedeného v bode a), a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, pretože prevádzaný  pozemok svojím umiestnením 
a využitím prilieha k pozemkom v k. ú. Prievidza  parcela č. 2890/1 a parcela č. 2890/2 
a k rodinnému domu súp. č. 40069 na parcele č. 2890/1, a ktorý možno využívať 
vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí, len ako prístup k tomuto rodinnému domu 
a pozemkom, alebo ako predzáhradku a zeleň.“ 

III.  odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 268/12 zo dňa 25.09.2012 takto: v časti II. písm. a)  
a b) sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom:  
„a) zámer mesta Prievidza predať pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN č. 
2857/90, ostatná plocha s výmerou 391 m2 ,  odčlenená Geometrickým plánom č. 
195/2014 overeného Ing. Barborou Petriskovou  dňa 20.05.2014 pod č. 475/2014, 
z parcely registra CKN č.  2857/52, ostatná plocha s výmerou 656 m2, pre Martina 
Stašjaka a Máriu Stašjakovú, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Jánošíkova ul. č.  69/3, 
k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, ako prístup, prípadne ako predzáhradka a zeleň, za 
cenu 20,00 €/m2, 
b)  spôsob predaja majetku mesta Prievidza uvedeného v bode a), a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, pretože prevádzaný pozemok svojím umiestnením 
a využitím prilieha k pozemkom v  k. ú. Prievidza  parcela č. 2890/1 a parcela č. 2890/2 
a k rodinnému domu súp. č. 40069 na parcele č. 2890/1, a ktorý možno využívať 
vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí, len ako prístup k tomuto rodinnému domu 
a pozemkom, alebo ako predzáhradku a zeleň.“ 

 
číslo: 295/14 
Mestská rada  
I. berie na vedomie 

žiadosť  Martina Stašjaka  a manž., spoločne  trvalý  pobyt  Prievidza,  Jánošíková  ul. 
69/3 o možnosť splatenie kúpnej ceny  v 12-tich  po sebe idúcich  splátkach  za 
pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN  č. 2857/90, ostatná plocha s výmerou 
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391 m2 ,  odčlenený Geometrickým plánom č. 195/2014  z parcely č. 2857/52, ostatná 
plocha s výmerou 656 m2, 

 II.  odporúča MsZ 
schváliť výnimku z Internej smernice IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza, Článku 3.9 bod 3.9.6 písm. e) týkajúceho sa platenia kúpnej ceny v splátkach 
pre Martina Stašjaka a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza,  Jánošíková ul. 69/3, ktorí 
zaplatia kúpnu cenu v 12-tich mesačných splátkach.  

  
číslo: 297/14 
Mestská rada                                                               
I.  berie na vedomie           

žiadosť  Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Trenčín, Jilemníckeho 1, Trenčín, 
o nájom nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1944/1, 
nachádzajúceho sa na Ul. M. Mišíka, v rozsahu výmery  186 m² a parcela registra C KN 
č. 1944/20, nachádzajúceho sa na Ul. M. Mišíka, v rozsahu výmery  174 m², obe 
zapísané na LV č. 1, 

II. žiada právnu kanceláriu 
rokovať s Ministerstvom vnútra SR, centrum podpory Trenčín, o možnej zámene 
pozemkov.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................                ........................................... 
   Juraj Ohradzanský          Bc. Roman Hlaváč 
         overovateľ I.                             overovateľ II. 
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                 MVDr. Norbert Turanovič                    JUDr. Katarína Macháčková        
                        prednosta MsÚ                           primátorka mesta  
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