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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 23. 4. 2014 
  od 193 do 248 

 
193. Ţiadosť Miroslava Hromadu o zriadenie vecného bremena 
194. Ţiadosť spol. LICITOR development, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
195. Ţiadosť Ing. Konštantína Mečiara o zriadenie vecného bremena 
196. Ţiadosť Isabelly Falatovej o kúpu pozemku 
197. Ţiadosť Márie Privitzerovej o kúpu časti pozemku 
198. Ţiadosť Miroslava Brontvaja o kúpu časti pozemku 
199. Ţiadosť ORVA color, s.r.o., o kúpu časti pozemku 
200. Ţiadosť Ľubice Pračkovej o kúpu prípadne nájom časti pozemku 
201. Opätovná ţiadosť spol. Technopalt Páleš, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
202. Ţiadosť Ing. Zdenka Marka, Marty Dankovej, Ing. Jaroslava Vala, Silvie Valovej o kúpu 

pozemku 
203. Ţiadosť Veroniky Novákovej o kúpu časti pozemku 
204. Ţiadosť spol. APF DEVELOPMENT, s.r.o., o zrušenie predkupného práva 
205. Ţiadosť Ing. Lucie Čiţíkovej o zrušenie predkupného práva  
206. Ţiadosť Mariána Majtényiho a manţ. o kúpu pozemkov 
207. Ţiadosť Miloslava Jančeka o kúpu pozemkov 
208. Ţiadosť Erika Kacla o majetkoprávne vyporiadanie pozemku 
209. Ponuka Ľudmily Slaninovej na predaj pozemkov mestu 
210. Majetkoprávne vyporiadanie stavby a spevnenej plochy na účel odberu  povrchovej vody 

z vodného toku Handlovka 
211. Ţiadosť spol. Body Lym Fit, s. r. o., o nájom pozemku 
212. Ţiadosť Hayridina Šilika o nájom časti pozemku 
213. Ţiadosť Hayridina Šilika o nájom časti pozemku 
214. Ţiadosť Mariána Balczyráka – VANES o nájom časti pozemku 
215. Ţiadosť Milady Čavojskej o nájom časti pozemku 
216. Ţiadosť Mariána Peťovského o nájom časti pozemku 
217. Ţiadosť Ivety Peťovskej o nájom časti pozemku 
218. Ţiadosť spol. L&N, s.r.o., o nájom časti pozemku 
219. Ţiadosť Základnej organizácie športovej kynológie o nájom časti pozemku 
220. Ţiadosť Margaréty Nikmonovej o nájom pozemku 
221. Ţiadosť Rastislava Píša o nájom časti pozemku 
222.  Ţiadosť NHUNG TRAN THI – THANG LONG o nájom časti pozemku 
223. Ţiadosť Vilmy Vojtechovej o zrušenie Nájomnej zmluvy č. 25/2012 
224. Ţiadosť spol. Mediterranea, s. r. o., o nájom časti pozemku 
225. Ţiadosť Ing. Ľubomíra Drnaja a Mgr. Michaely Drnajovej o nájom alebo kúpu časti 

pozemku 
226. Ţiadosť spol. LUDO, s. r. o., o nájom časti pozemku 
227. Ţiadosť Stanislava Lihotského o nájom časti pozemku 
228. Ţiadosť spol. MOBEST, s.r.o., o nájom pozemku 
229. Ţiadosť Výboru pozemkového spoločenstva – Urbársky spolok Necpaly prenechať do 

nájmu pozemky 
230. Ţiadosť Drahomíry Homolovej o nájom pozemkov 
231. Ţiadosť spol. LICITOR development, s. r. o., o schválenie návrhu technického riešenia 

garáţových státí 
232. Návrh spol. DOPSTA, s.r.o., na zámenu nehnuteľností 
233. Vyhodnotenie OVS – pozemok parc. CKN č. 4586/20 
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234. Ţiadosť Ing. Ladislava Beera o zníţenie kúpnej ceny 
235. Ţiadosť Ing. Ladislava Beera o kúpu pozemku 
236. Vyhodnotenie OVS – bývalý objekt I. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici 
237. Vyhodnotenie OVS – bývalý areál MŠ na Nedoţerskej ceste 
238. Návrh na vyhlásenie novej OVS na predaj bývalého areálu MŠ na Nedoţerskej ceste 
239. Informácia o OVS na prevod stavby, bytový dom na Ul. M. Falešníka 14 
240. Návrh na zrušenie OVS vyhlásenej mestom na zákl. uzn. č. 23/14 a návrh na zmenu 

uzn. MsZ č. 23/14 (OVS – bytový dom na Ul. M. Falešníka 14) 
241. Vyhodnotenie OVS na prevod stavby na Staničnej ulici 
242. Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS na predaj  nehnuteľnosti na Staničnej ulici 
243. Vyhodnotenie OVS – stavba súp. č. I.470 (admin. budova Červeného kríţa) 
244. Návrh na vyhlásenie novej OVS na predaj nehnuteľnosti – stavby súp. č. I. 470 
245. Ţiadosť Juraja Ohradzanského o zmenu Kúpnej zmluvy 
246. Pripomienky spol. PTH, a. s. , k predloţenému návrhu nájomnej zmluvy 
247. Ţiadosť spol. PTH, a. s., o kúpu majetku 
248. Informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľ, riaditeľka KaSS v Prievidzi 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 23. 4. 2014 

  od 193 do 248 
 
číslo: 193/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Miroslava Hromadu, trvalý pobyt Nedoţery-Brezany, Kopaničky 539,  o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. 
Prievidza EKN parc. č. 1210/5 ostatné plochy s výmerou 2198 m2 umiestnenie 
inţinierskych sietí – prípojky plynu, vody, kanalizácie a elektriky, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k.ú. Prievidza EKN parc. č. 1210/5 ostatné plochy s výmerou 2198 m2 
umiestnenie inţinierskych sietí – prípojky plynu, vody, kanalizácie a elektriky v prospech 
vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza parc. č.  1574/1, podľa zamerania geometrickým 
plánom na neobmedzenú dobu za odplatu, vecné bremeno sa zriadi za odplatu podľa 
Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  
rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺţky trasy vedenia  inţinierskych  sietí  a šírky  
ochranného  pásma po kaţdej 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, ţe investor sa písomne zaviaţe, ţe po dobu 60 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí, bude priebeţne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie 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 tieţ uhradí pokutu vo 
výške 150,00 € za kaţdý deň omeškania. 

 
číslo: 194/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti LICITOR development, s. r. o., so sídlom v Ţiline, Tajovského 5   
1.  o zriadenie vecného bremena s  právom prechodu a prejazdu cez časť pozemku v k. 
ú. Prievidza, CKN parcela č.  6652/1,  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 67496 m2 
vo vlastníctve mesta Prievidza,  
2. o vydanie súhlasu mesta Prievidza s realizovaním časti prístupovej komunikácie a jej 
napojenia na existujúcu komunikáciu, Gazdovská ulica, na časti pozemku CKN parcela 
č. 6652/1, ktorá je súčasťou stavby UNI HAUSING STYLE – Rezidencia Gazdovská, SO 
03 Dopravné komunikácie, spevnené plochy, parkoviská,      

II.     neodporúča  MsZ   
schváliť 
1. zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu po časti pozemku v k. ú. 
Prievidza CKN parcela č. 6652/1  zastavané plochy a nádvoria s výmerou 67496 m2 vo 
vlastníctve mesta Prievidza, a to v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom   
v prospech spoločnosti    LICITOR  development, s. r. o., so sídlom v Ţiline, Tajovského 
5,  
2. vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním prístupovej komunikácie, ktorá je 
súčasťou stavby UNI HAUSING STYLE – Rezidencia Gazdovská, SO 03 Dopravné 
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komunikácie, spevnené plochy, parkoviská,    v rozsahu podľa zamerania geometrickým 
plánom  na časti pozemku CKN parc.č. 6652/1  na náklady ţiadateľa.   

 
číslo: 195/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Konštantína Mečiara, trvalý pobyt Prievidza, Mariánska ul. č. 15/2,  
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku 
v k. ú. Prievidza EKN parc. č. 164 ostatné plochy s výmerou 4876 m2 umiestnenie 
inţinierskych sietí –vodovodnej prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu – parc. 
č. 6386, č. 6384/1, č. 6383/2, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú. Prievidza  EKN  parc.  č.  164  ostatné  plochy  s výmerou  4876 m2  
umiestnenie  inţinierskych  sietí – vodovodnej prípojky v prospech vlastníka pozemkov 
v k. ú. Prievidza parc. č. 6386, č. 6384/1, č. 6383/2, 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 dĺţky 
trasy vedenia  inţinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po kaţdej 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, ţe investor sa písomne zaviaţe, ţe po 
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí, 
bude priebeţne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie 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 tieţ uhradí pokutu vo výške 150,00 € za kaţdý deň omeškania. 

 
číslo: 196/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie           

a) ţiadosť Isabelly Falatovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. 324/16,  o kúpu 
pozemku, parcela C KN č. 5500/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
nachádzajúca sa v k.ú. Prievidza, na účel scelenia pozemku. Pozemok sa nachádza vo 
dvore ţiadateľky, je oplotený a dlhodobo uţívaný. 
b) informáciu, ţe dňa 07.04.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza previesť Isabelle Falatovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. 324/16, 
pozemok parcela registra C KN č. 5500/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 
m², 

II.  odporúča MsZ  
schváliť prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, parcela C KN č. 5500/2, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 21 m², odčlenenú Geometrickým plánom č. 122/2014 zo 
dňa 06.02.2014 vypracovaného spoločnosťou Geosluţba Prievidza, s.r.o., overený Ing. 
Júliou Bartošovou, dňa 11.02.2014, pod číslom 122/2014  pre Isabellu Falatovú, trvalý 
pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. 324/16, na účel scelenia pozemku za cenu  20,00 
€/m², spôsobom 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, ţe 
ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemkom vo vlastníctve ţiadateľa, ktorý 
sa o ne 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 
sluţby – správu a údrţbu verejnej zelene. 
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číslo: 197/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť  Márie Privitzerovej, trvalý pobyt Prievidza, Lúčna ul. 28/6, o kúpu časti 
pozemku, parcela C KN č. 2278/3, záhrady s výmerou  18 m², na ktorom sa nachádza  
prefabrikovaná panelová garáţ v jej vlastníctve;  

II.  neodporúča  MsZ  
schváliť  zámer  mesta    Prievidza   predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok,  
parcela C KN č. 2278/3, záhrady s výmerou  18 m², na ktorom sa nachádza  
prefabrikovaná panelová garáţ vo vlastníctve ţiadateľky,   

III. ukladá právnej kancelárii 
zabezpečiť úkony  vedúce k usporiadaniu právnych vzťahov (vrátane úhrady nájomného 
spätne  za obdobie 3 rokov). 
  

číslo: 198/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) ţiadosť 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 ţiadateľa, na účel umiestnenia časti záhradnej chatky,   
b) návrh na zmenu uzn. MsR č. 12/14 zo dňa 21.01.2014 z dôvodu predloţenia 
geometrického plánu,  

II.  mení 
uzn. MsR č. 12/14 zo dňa 21.01.2014 takto: 
v časti II. bod a) sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým: 
„zámer mesta Prievidza 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 ţiadateľa, na účel umiestnenia časti záhradnej chatky, 
pre Miroslava Brontvaja, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ulica 85/3“. 

 
číslo: 199/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) ţiadosť ORVA color s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta II. 400/12, o kúpu 
časti pozemku v k.ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3688/2, odčlenená z parcely 
registra C KN č. 3688, na ktorú nie je zaloţený list vlastníctva, odčlenená z parcely 
registra E KN č. 3550/1, s výmerou 18 m² podľa priloţeného Geometrického plánu č. 
62/2014 zo dňa 12.2.2014 na účel rozšírenia a úpravy vjazdu, zlepšenie rozhľadu pri 
vychádzaní z pozemku vo vlastníctve ţiadateľa; 
b) informáciu, ţe dňa 7.4.2014 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer 
predať predmetné nehnuteľnosti;  

II.  odporúča MsZ  
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schváliť prevod nehnuteľnosti v  k. ú. Prievidza,  pozemok  parcela registra C KN č. 
3688/2, odčlenená z parcely registra C KN č. 3688 na ktorú nie je zaloţený list 
vlastníctva, odčlenená z parcely registra E KN č. 3550/1, vo výmere 18 m² podľa 
priloţeného Geometrického plánu č. 62/2014 zo dňa 12.2.2014, za cenu 40,00 €/m², pre 
ORVA color s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta II. 400/12, na účel rozšírenia 
a úpravy vjazdu, zlepšenie rozhľadu pri vychádzaní z pozemku vo vlastníctve ţiadateľa s 
podmienkou zabezpečenia zásobovania od Ul. J. G. Tajovského a úpravy priľahlého 
pozemku so zachovaním hnuteľnej kultúrnej pamiatky (kríţ), spôsobom prevodu podľa § 
9a ods. 8 písm. e)  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí   v znení neskorších 
predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa IS - 65 Pravidlá a predaj 
a prenájom majetku mesta bod 3.2.4 písm. c) odôvodnený tým, ţe ide o pozemok, ktorý 
susedí s pozemkom ţiadateľa, na ktorom je postavená stavba, napr. rodinný dom, za 
predpokladu, ţe prevádzaný pozemok nemá vyuţitie pre vlastníkov ostatných 
susedných nehnuteľností (takýto pozemok môţe byť  vyuţívaný ako vstup, spevnená 
plocha, zeleň, predzáhradka, záhrada za rodinným domom, vstup do objektu a pod.). 

 

číslo: 200/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) ţiadosť Ľubice Pračkovej, trvalý pobyt Prievidza, Hrabová ulica 19, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela C KN č. 6903, zastavané plochy a nádvoria v 
rozsahu výmery 25 m2 podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, na účel 
predĺţenia záhradky; 
b) ţiadosť Ľubice Pračkovej, trvalý pobyt Prievidza, Hrabová ulica 19, o nájom časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela C KN č. 6903, zastavané plochy a nádvoria v 
rozsahu výmery 25 m2, na účel predĺţenia záhradky;    

II. neodporúča MsZ 
a) schváliť zámer mesta predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k.ú. Prievidza, parcela 
C KN č. 6903, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmer 25 m2 podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom, pre Ľubicu Pračkovú, trvalý pobyt Prievidza, Ul. 
Hrabová č. 19,  
b)  schváliť zámer mesta prenajať nehnuteľnosť – časť pozemku v k.ú. Prievidza, 
parcela C KN č. 6903, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2, pre Ľubicu 
Pračkovú, trvalý pobyt Prievidza, Hrabová ulica 19.   

 
číslo: 201/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      
            opätovnú ţiadosť spoločnosti Technopalt Páleš, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Cesta         
            Vl. Clementisa č. 65 A, B, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č.  5400/42,   
            ostatné plochy v rozsahu výmery pribliţne 322 m2, na účel rozšírenia priestorov   

o parkovacie plochy pre zákazníkov a zamestnancov firmy, pričom  prístupová 
komunikácia bude riešená z jestvujúceho areálu firmy (oproti pôvodnej ţiadosti ţiadateľ 
ponechal plochu pre moţné rozšírenie chodníka  o šírke 2,1 m); 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať pozemok v k. ú. Prievidza, z parc. č.  5400/42, 
ostatné plochy podľa skutočného zamerania geometrickým plánom (pribliţne s výmerou 
322 m2), pre spol.  Technopalt Páleš, s. r. o., so sídlom v Prievidzi,  na účel rozšírenia 
priestorov o parkovacie plochy pre zákazníkov a zamestnancov firmy.  
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číslo: 202/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

a) ţiadosť Ing. Zdenka Marka, trvalý pobyt  Ul. M. Rázusa 885/50, Prievidza v podiele ¼,  
Marty Dankovej, trvalý pobyt Ul. K. Nováckeho 502/8, Prievidza v podiele ¼, Ing. 
Jaroslava Vala, trvalý pobyt Urbárska 943/1, Prievidza v podiele ¼, Silvie Valovej, trvalý 
pobyt Ul. M. Rázusa 884/42 v podiele ¼, o kúpu nehnuteľnosti – pozemku parcela C KN 
č. 2648/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 100 m², na účel 
majetkoprávneho vyporiadania pozemku, ktorý bude vyuţívaný pre zabezpečenie 
prístupu k rodinnému bývaniu (predmetný pozemok niekoľko desaťročí uţíval 
a obhospodároval predchádzajúci majiteľ p. Leporis a jeho dediči); 
b)  informáciu,  ţe dňa  07.04.2014  bol  na úradnej tabuli  zverejnený  zámer mesta 
previesť  do vlastníctva  nehnuteľnosť –  pozemok  parcela C KN  č.  2648/2,  zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 100 m²,  Ing. Zdenkovi Markovi, trvalý pobyt  Ul. M. 
Rázusa 885/50, Prievidza v podiele ¼, Marte Dankovej, trvalý pobyt Ul. K. Nováckeho 
502/8, Prievidza v podiele ¼, Ing. Jaroslavovi Valovi, trvalý pobyt Urbárska 943/1, 
Prievidza v podiele ¼, Silvii Valovej, trvalý pobyt Ul. M. Rázusa 884/42 v podiele ¼; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre Ing. Zdenka Marka, trvalý pobyt  Ul. M. Rázusa 885/50, Prievidza v  podiele 
¼, Martu Dankovú, trvalý pobyt Ul. K. Nováckeho 502/8, Prievidza v podiele ¼, Ing. 
Jaroslava Vala, trvalý pobyt Urbárska 943/1, Prievidza v podiele ¼, Silviu Valovú, trvalý 
pobyt Ul. M. Rázusa 884/42 v podiele ¼: 
prevod nehnuteľnosti v  k. ú. Prievidza, pozemok  parcela registra C KN  č. 2648/2,   
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery  100 m2,  za cenu  20,00 €/m2, na účel 
majetkoprávneho vyporiadania pozemku  na prístup k rodinnému bývaniu, 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,  ţe  ţiadaný pozemok  je  
bezprostredne priľahlý k pozemku parcely registra C KN č.  2648/1 v spoluvlastníctve  
ţiadateľov  a  na  ktorom  sa  nachádza  objekt  – rodinný dom vo vlastníctve Ing. Marka 
a pani Dankovej.  

 
číslo: 203/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

a) ţiadosť Veroniky Novákovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. K. Kuzmányho 23, o kúpu 
časti pozemku v k.ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3031, na ktorú nie je zaloţený 
list vlastníctva, vo výmere 173 m² za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín, 
skladovania palivového dreva a ţiadosť o kúpu časti pozemku v k.ú. Prievidza, parcela 
registra C KN, č. 3029/1 za účelom vyriešenia susedského sporu vo veci príjazdu 
k rodinnému domu; 
b) informáciu, ţe dňa 7.4.2014 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer 
predať predmetné nehnuteľnosti;  

II.  odporúča MsZ  
schváliť prevod nehnuteľnosti  v  k. ú. Prievidza, pozemky parcela registra  C KN č. 
3031/1 s výmerou 173 m², odčlenená z parcely registra C KN č. 3031, na ktorú nie je 
zaloţený list vlastníctva, odčlenená z parcely registra E KN parc. č. 3871/113 na účel 
pestovania poľnohospodárskych plodín, skladovania palivového dreva a parcela registra 
C KN č. 3029/165 s výmerou 59 m² odčlenená z parcely registra C KN č. 3029/1 na účel 
príjazdu k rodinnému domu, oba podľa geometrického plánu č. 119/2014 zo dňa 
14.3.2014, za cenu 30,00 €/m2, pre Veroniku Novákovú, trvalý pobyt Prievidza, Ul. K. 
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Kuzmányho 23,  spôsobom prevodu pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku  obcí   v znení neskorších predpisov, ako dôvod  hodný 
osobitného zreteľa podľa IS - 65 Pravidlá a predaj a prenájom majetku mesta bod 3.2.4 
písm. c) odôvodnený tým, ţe ide o pozemky, ktoré priamo susedia s nehnuteľnosťami 
ţiadateľa (takéto pozemky môţu byť vyuţívané ako vstup, spevnená plocha, zeleň, 
predzáhradka, záhrada za rodinným domom, vstup do objektu a pod.).  
 

číslo: 204/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie           

a) ţiadosť spoločnosti APF DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Lazaretská 
ul. č. 2,  o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza 
nadobudnuté od Ing. Lucie Číţikovej darovacou zmluvou, ktorá ich nadobudla 
darovacou zmluvou od Ing. Petra Ošváta. Nehnuteľnosti – pozemky, parc. č. 5400/59, 
ostatná plocha, vo výmere 1383 m2, parc. č. 5400/62, ostatná plocha, vo výmere 129 m2 

vytvorené z parc. č. 5400/42, zamerané Geometrickým plánom č. 204/2006 v k. ú. 
Prievidza nadobudol Ing. Peter Ošvát od mesta Kúpnou zmluvou č. 76/06 uzavretou dňa 
10.01.2007, kde sú v bode V. dojednané podmienky predkupného práva nasledovne – 
po predloţení kolaudačného rozhodnutia  ţiadateľom, mesto Prievidza poţiada Okresný 
úrad katastrálny odbor o zrušenie predkupného práva k predmetným pozemkom, 
b) spoločnosť APF DEVELOPMENT, s.r.o., predloţila kolaudačné rozhodnutia na 
parcely: 
- parcela č. 5400/139, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2  
- parcela č. 5400/138, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2 
- parcela č. 5400/136, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2 

- parcela č. 5400/135, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2 

- parcela č. 5400/134, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2 

spoločnosť ţiada zrušenie predkupného práva aj na priľahlých pozemkoch, na parcele č. 
5400/143, zastavané plochy a nádvoria 74 m2, na ktorú ešte nebolo vydané kolaudačné 
rozhodnutie a na parcelách č. 5400/145, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2, 
parcela č. 5400/144, zastavané plochy a nádvoria 13 m2 a parcela č. 5400/142, 
zastavané plochy a nádvoria 18 m2,  na ktorých sa nachádzajú pivnice a sklady -
ohlásenie drobnej stavby; 

II.  odporúča MsZ  
 schváliť  

a)  zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Prievidza v podiele 1/1: 
 - parcela č. 5400/139, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2  

- parcela č. 5400/138, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2 
- parcela č. 5400/136, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2 

- parcela č. 5400/135, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2 

- parcela č. 5400/134, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2 

- parcela č. 5400/145, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2 

b)  zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Prievidza v podiele 5/6: 
 - parcela č. 5400/154, ostatné plochy 5 m2  

- parcela č. 5400/158, ostatné plochy 30 m2  
- parcela č. 5400/159, ostatné plochy 16 m2  

- parcela č. 5400/160, ostatné plochy 16 m2  
- parcela č. 5400/142, zastavané plochy a nádvoria 18 m2  

- parcela č. 5400/144, zastavané plochy a nádvoria 13 m2  

- parcela č. 5400/143, zastavané plochy a nádvoria 74 m2  

c)  zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Prievidza v podiele 17416/84500: 
- parcela č. 5400/59, ostatné plochy 845 m2  
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d) zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Prievidza v podiele 9536/12400: 
- parcela č. 5400/62, ostatné plochy 95 m2  
pre spoločnosť APF DEVELOPMENT, s.r.o.,  so sídlom v Bratislave, Lazaretská ul.č.2. 
 

číslo: 205/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie           
a)  ţiadosť Ing. Lucie Číţikovej, trvalý pobyt Traťová ul. 29/12, Prievidza,   o zrušenie 

predkupného práva na nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza nadobudnuté 
darovacou zmluvou od Ing. Petra Ošváta. Nehnuteľnosti – pozemky, parc. č. 5400/59, 
ostatná plocha, vo výmere 1383 m2, parc. č. 5400/62, ostatná plocha, vo výmere 129 m2 

vytvorené z parc. č. 5400/42, zamerané Geometrickým plánom č. 204/2006 v k. ú. 
Prievidza nadobudol Ing. Peter Ošvát od mesta Kúpnou zmluvou č. 76/06 uzavretou dňa 
10.01.2007, kde sú v bode V. dojednané podmienky predkupného práva nasledovne – 
po predloţení kolaudačného rozhodnutia  ţiadateľom, mesto Prievidza poţiada Okresný 
úrad katastrálny odbor  o zrušenie predkupného práva k predmetným pozemkom, 

b)  Ing. Lucia Číţiková predloţila kolaudačné rozhodnutia na parcelu: 
- parcela č. 5400/137, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2  
Ing. Lucia Číţiková ţiada zrušenie predkupného práva aj na priľahlých pozemkoch, na 
parc. č. 5400/143, zastavané plochy a nádvoria 74 m2, na ktorú ešte nebolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie a na parcelách č. 5400/145, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 5 m2, parcela č. 5400/144, zastavané plochy a nádvoria 13 m2 a parcela č. 
5400/142, zastavané plochy a nádvoria 18 m2, na ktorých sa nachádzajú pivnice 
a sklady - ohlásenie drobnej stavby, 

II.  odporúča MsZ  
 schváliť  

a)  zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Prievidza v podiele 1/1: 
 - parcela č. 5400/137, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 61 m2  

b)  zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Prievidza v podiele 1/6: 
 - parcela č. 5400/154, ostatné plochy 5 m2  

- parcela č. 5400/158, ostatné plochy 30 m2  
- parcela č. 5400/159, ostatné plochy 16 m2  

- parcela č. 5400/160, ostatné plochy 16 m2  
- parcela č. 5400/142, zastavané plochy a nádvoria 18 m2  

- parcela č. 5400/144, zastavané plochy a nádvoria 13 m2  

- parcela č. 5400/143, zastavané plochy a nádvoria 74 m2  

- parcela č. 5400/177, zastavané plochy a nádvoria 15 m2  

- parcela č. 5400/59, ostatné plochy 845 m2  
c) zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Prievidza v podiele 2864/12400: 
- parcela č. 5400/62, ostatné plochy 95 m2  

- parcela č. 5400/168, ostatné plochy 28 m2  

- parcela č. 5400/169, zastavané plochy a nádvoria 1 m2  

pre Ing. Luciu Číţikovú, trvalý pobyt Traťová ul. 29/12, Prievidza. 

 
číslo: 206/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie           

a) ţiadosť Mariána Majtényiho a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom 
36, o kúpu nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Hradec, parcela č. 466/1, záhrady 
s výmerou 18 m², parcela č.  464/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m² 
a parcela č. 463/5, trvalé trávnaté porasty s výmerou 14 m² na záhradkárske účely.  
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Pozemky uţ niekoľko desaťročí neslúţia ako poľná cesta ani prístupová komunikácia, sú 
zarastené burinou a nik sa o ne nestará; 
b) informáciu, ţe dňa 12.09.2013 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza previesť Mariánovi Majténymu a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod 
hrádkom 36,  nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Hradec, parcela č. 466/1, záhrady 
s výmerou 18 m², parcela č.  464/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m² 
a parcela č. 463/5, trvalé trávnaté porasty s výmerou 14 m² na záhradkárske účely; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľnosti – časti pozemku v k. ú. Hradec, neknihovanej 
pozemkovokniţnej parcely č. 849, cesta s výmerou 1572 m², ktorá je podľa § 14 ods. 2 
zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k 
pozemkom vo vlastníctve mesta Prievidza, z ktorej boli Geometrickým plánom č. 208-
30/2005 odčlenené pozemky parcela č. 466/1, záhrady s výmerou 18 m², parcela č. 
 464/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m² a parcela č. 463/5, trvalé 
trávnaté porasty s výmerou 14 m², pre Mariána Majtényiho a manţ., spoločne trvalý 
pobyt Prievidza, Pod hrádkom 36, za cenu  10,00 €/m², na  záhradkárske účely, 
spôsobom 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, ţe ţiadané 
pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemkom vo vlastníctve ţiadateľov, ktorí sa o ne 
riadne starajú, čím zabezpečujú namiesto mesta podľa § 4 ods.3 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné 
sluţby – správu a údrţbu verejnej zelene. 

 
číslo: 207/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) ţiadosť Miloslava Jančeka, trvalý pobyt Pod hrádkom 136/7, Prievidza, o kúpu 
pozemkov v k. ú. Hradec, parcela č. 490/3, záhrady s výmerou 30 m², parcela č. 490/1, 
záhrady s výmerou 185 m², parcela č. 489/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery pribliţne 40 m², na účel scelenia pozemkov,  
b) informáciu, ţe dňa 09.04.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta previesť 
Miloslavovi Jančekovi, trvalý pobyt Pod hrádkom 136/7, Prievidza  nehnuteľnosti – 
pozemky v k. ú. Hradec, parcela reg. C KN č. 489/4, diel 2, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 35 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 18/2014 z pozemku parcela reg. E 
KN č. 861 zapísaného na LV č. 877, parcela reg. C KN 490/1, diel 3, záhrady s výmerou 
171 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 18/2014 z pozemku parcela reg. E KN č. 
861 zapísaného na LV č. 877 a pozemok parcela reg. C KN č. 490/3 diel 4, záhrady 
s výmerou 30 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 18/2014 z pozemku parcela reg. E 
KN č. 849 zapísaného na LV č. 877, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Hradec, parcela reg. C KN č. 489/4, 
diel 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 35 m² odčlenený Geometrickým plánom 
č. 18/2014 z pozemku parcela reg. E KN č. 861 zapísaného na LV č. 877, parcela reg. C 
KN 490/1, diel 3, záhrady s výmerou 171 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 
18/2014 z pozemku parcela reg. E KN č. 861 zapísaného na LV č. 877 a pozemok 
parcela reg. C KN č. 490/3 diel 4, záhrady s výmerou 30 m² odčlenený Geometrickým 
plánom č. 18/2014 z pozemku parcela reg. E KN č. 849 zapísaného na LV č. 877, pre 
Miloslava Jančeka, trvalý pobyt Pod hrádkom 136/7, Prievidza, za cenu 10,00  €/m², 
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, ţe ţiadané pozemky 
sú bezprostredné priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľa. 
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číslo: 208/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Erika Kacla, trvalý pobyt Martin, Ul. Holubyho 27/5, o majetkovoprávne 
vyporiadanie pozemku v k. ú. Prievidza  parcela C KN č. 7082/42, orná pôda s výmerou 
273 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 9705, na účel vybudovania nového cintorína 
v lokalite Pod Banskou,  

II. odporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne vyporiadanie pozemku v k.ú. Prievidza parcela C KN č. 
7082/42, orná pôda s výmerou 273 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 9705, na účel 
vybudovania nového cintorína v lokalite Pod Banskou, za cenu 8,30 €/m2. 
 

číslo: 209/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ponuku na predaj pozemkov v k. ú. Prievidza vo vlastníctve Ľudmily Slaninovej, trvalý 
pobyt Prievidza, Ul. Bottova č. 44/4, zapísaných na liste vlastníctva č. 10795 – parc.reg. 
„E“ č. 688/1, ostatná plocha s výmerou 304 m2 , parc.č. reg. „E“ 690, ostatná plocha 
s výmerou 65m2  (spolu s výmerou 369 m2) v celosti,  z dôvodu majetkovoprávneho 
vyporiadania, 

II. odporúča MsZ 
schváliť kúpu pozemkov v k. ú. Prievidza vo vlastníctve Ľudmily Slaninovej, trvale bytom 
Prievidza, Ul. Bottova č. 44/4  zapísaných na liste vlastníctve č. 10795, parc. reg. „E“ č. 
688/1, ostatná plocha s výmerou 304 m2 , parc.č. reg. „E“ 690, ostatná plocha s výmerou 
65m2  (spolu s výmerou 369 m2) v celosti, z dôvodu majetkovoprávneho vyporiadania za 
cenu 5,00 €/m2. 

 
číslo: 210/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

poţiadavku ekonomického odboru o majetkovoprávne vyporiadanie stavby a spevnenej 
plochy v k. ú. Prievidza, nachádzajúcej sa na časti pozemku parcela C-KN č. 4255/1, 
trvalé trávnaté porasty, v rozsahu výmery 150 m2, na účel odberu povrchovej vody 
z vodného toku Handlovka  do cisterien. SMMP, s.r.o., Prievidza túto vodu vyuţíva pri 
údrţbe miestnych komunikácii a verejnej zelene;  

II.  odporúča MsZ 
schváliť  majetkovoprávne vyporiadanie stavby a spevnenej plochy v k. ú. Prievidza, 
nachádzajúcej sa na časti pozemku parcela C-KN č. 4255/1, trvalé trávnaté porasty, 
v rozsahu výmery 150 m2,  na účel odberu povrchovej vody z vodného toku Handlovka 
do cisterien. 

 
číslo: 211/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. Body Lym Fit, s.r.o., so sídlom Cigeľ 127, o nájom nehnuteľnosti – časti 
pozemku parcela reg. C KN č. 2236/4, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 
24,5 m², na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka, 

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: 
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nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 2236/4, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 24,5 m², na účel prevádzkovania vonkajšieho 
sedenia so záberom počas celého roka; 

III.  neodporúča MsZ 
schváliť pre spol. Body Lym Fit, s.r.o., so sídlom Cigeľ 127, nájom majetku mesta 
Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 2236/4, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 24,5 m², na účel prevádzkovania 
vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka. 

 
číslo: 212/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Hayridina Šilika, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana 849/1, 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 ţiadateľa, 

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 reg. C KN č. č. 3256/8, 

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

- 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 ţiadateľa, 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, 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 
Hayridina Šilika, trvalý pobyt Prievidza,  Ulica I. Bukovčana 849/1. 
 
 

číslo: 213/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Hayridina Šilika, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana 849/1, 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 
ţiadateľa 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;  

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 reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v 

rozsahu výmery 34 m², pod predajným stánkom občerstvenia vo vlastníctve 
ţiadateľa 
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- 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 

ţiadateľa 
b) predmet nájmu, na ktorom ţiadateľ ţiada 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; 

- a to 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, 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 Hayridina Šilika, trvalý 

pobyt Ulica I. Bukovčana 849/1, Prievidza. 

číslo: 214/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Mariána Balczyráka - VANES, miesto podnikania Bottova 63/24, Prievidza, 
o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra C KN č. 1859/1, zastavané 
plochy  a  nádvoria  v  rozsahu  výmery  35 m²,  na  účel  umiestnenia  vonkajšieho 
sedenia  so  záberom  pozemku   počas  celého  roka   pred  prevádzkou  rýchleho 
občerstvenia umiestneného na pozemku parc. č. 1859/2;   
b)  informáciu,  ţe dňa  31.03.2014  bol  na úradnej tabuli  zverejnený  zámer mesta 
prenechať  do nájmu  nehnuteľnosť –  časť  pozemku  parcela C KN  č.  1859/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 35 m²,  Mariánovi Balczyrákovi -VANES,  
miesto podnikania Bottova 63/24, Prievidza,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre Mariána Balczyráka - VANES, miesto podnikania Bottova 63/24, Prievidza  
nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela C KN č. 1859/1, zastavané 

plochy a nádvoria v rozsahu výmery 35 m², na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia 
(terasy) 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 prináleţí k prevádzke rýchleho občerstvenia, 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 
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lehotou a s podmienkou úhrady celého zmeškaného nájomného za pani Zuzanu 
Balczyrákovú (plnenie záväzkov z Nájomnej zmluvy č. 15/2008 v znení Doplnku č 1 
zo dňa 28. 10. 2009).  

 
číslo: 215/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť  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, ţe počas stavebných prác objednaných mestom Prievidza ţiadateľka 
uvoľní celú plochu aţ do ukončenia prác; 

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle  Internej  smernice  mesta  Prievidza  č. 65 Pravidlá pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza,  bod 4.1.2  rozhodnúť  o zámere a zverejnení zámeru 
prenechať Milade Čavojskej, miesto podnikania Ul. F. Hečku 4, Prievidza do nájmu  
nehnuteľnosť 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   
umiestnenia vonkajšieho sedenia (terasa) so záberom pozemku počas celého roka, bez 
stavebných úprav a bez záberu verejnej zelene s tým, ţe počas stavebných prác 
objednaných mestom Prievidza ţiadateľka uvoľní celú plochu aţ do ukončenia prác 
majetok mesta Prievidza: 
- 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 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, 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 Miladu Čavojskú, 
miesto podnikania Ul. F. Hečku 4, Prievidza. 

 
číslo: 216/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

ţiadosť 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,   

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: 
a) nehnuteľnosť, pozemok na záhradkárske účely, časť parcely registra CKN č. 387/1,  
ostatné  plochy v  rozsahu výmery 55 m2, zapísanej na LV č. 1   
b) 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 
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nájmu svojím umiestnením prislúcha k bytovému domu, súpisné č. 217, v ktorom 
ţiadateľ 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 taktieţ v súlade s bodom 4.2.3 písm. g) Internej smernice mesta IS - 65,  
c) za podmienok  –  nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, uzavretia nájmu na dobu  
neurčitú so  3 - mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 217/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť 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,   

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: 
a) nehnuteľnosť, pozemok na záhradkárske účely, časť parcely registra CKN č. 387/1,  
ostatné  plochy v  rozsahu výmery 55 m2, zapísanej na LV č. 1   
b) 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 
ţiadateľ 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 taktieţ v súlade s bodom 4.2.3 písm. g) Internej smernice mesta IS - 65,  
c) za podmienok  –  nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, uzavretia nájmu na dobu  

neurčitú so  3 - mesačnou výpovednou lehotou. 
 

číslo: 218/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť spol. L&N, s.r.o., so sídlom v Ţiline, 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, 

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 reg. C KN 3976/14, 

zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 125 m², na účel prevádzkovania 
vonkajšieho sedenia pri prevádzke Delikana 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 
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, 
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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, pre spol. L&N s.r.o., so sídlom v 

Ţiline, Dlhá ulica 85. 

 
číslo: 219/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť Základnej organizácie športovej kynológie ZTSČ SR Prievidza, so sídlom v 
Prievidzi, 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 ţiadateľ ţiada o symbolické nájomné 1 €/rok, na dobu 
neurčitú s jednoročnou výpovednou lehotou. Na pozemku sa bude tieţ vykonávať 
tréning agility a mondioring a tréning reprezentácie mesta. Symbolické nájomné ţiadajú 
aj z dôvodu, ţe sú neziskovou organizáciou a symbolické nájomné by im pomohlo v ich 
ďalšom rozvoji a pokračovaní úspešnej činnosti a pomoci občanom pri výcviku psov;  

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 reg. C KN 559/3, ostatné 

plochy v rozsahu výmery 2100 m², na účel výcviku psov; 

- 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 sluţbu 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; 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú s 1-ročnou 
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 
Základnú organizáciu športovej kynológie ZTSČ SR Prievidza, so sídlom Prievidza, 
Riečna ulica. 

 
číslo: 220/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť  Margaréty Nikmonovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Jégeho 7/6, o nájom 
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                     
v k. ú. Prievidza; 

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: 
a) nehnuteľnosť, pozemok pod stánkom predaj vajec, časť parcely registra C KN č. 
5066/1, v rozsahu výmery  10 m²,  zapísanej na LV č. 1   
b)  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 ţiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojim umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 
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c) za podmienok nájomného pod stánkom vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú 
trojmesačnou výpovednou lehotou. 
 

číslo: 221/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť Rastislava Píša, trvalý pobyt Bojnická cesta 54/2, Kanianka, o nájom 
nehnuteľnosti – časti pozemku v k.ú. Prievidza – parcela CKN č. 3976/16, trvalé trávnaté 
porasty v rozsahu výmery 150 m2,  na účel krátkodobého parkovania pre zákazníkov 
v počte 15 parkovacích miest, 

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:  
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela CKN č. 3976/16, trvalé trávnaté 
porasty v rozsahu výmery 150 m2, na účel krátkodobého parkovania pre zákazníkov 
v počte 15 parkovacích miest , 

III. neodporúča MsZ 
schváliť pre Rastislava Píša, trvalý pobyt Bojnická cesta 54/2, Kanianka, nájom majetku 
mesta Prievidza nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela CKN č. 3976/16, 
trvalé trávnaté porasty v rozsahu výmery 150 m2, na účel krátkodobého parkovania pre 
zákazníkov v počte 15 parkovacích miest. 
 

číslo: 222/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť NHUNG TRAN THI – THANG LONG, miesto podnikania Prievidza, Urbánkova 
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; 

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. 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 prináleţí  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, 
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, ţe nájomník nebude 
zhotovovať ţiadne prístrešky a konštrukcie,   pre NHUNG TRAN THI – THANG 
LONG, miesto podnikania Prievidza, Urbánkova ul. 7/2. 

 
číslo: 223/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť Vilmy Vojtechovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Francisciho č. 17/2 (súčasného 
nájomcu) o zrušenie Nájomnej zmluvy č. 25/2012 dohodou ku dňu 31.05.2014, 

II. odporúča MsZ 
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schváliť ukončenie nájomného vzťahu s Vilmou Vojtechovou, trvalý pobyt Prievidza, Ul. 
J. Francisciho č. 17/2  ku dňu 31.05.2014. 

 
číslo: 224/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť 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 – poţiadala o zrušenie 
Nájomnej zmluvy č. 25/2012 ku dňu 31.05.2014); 

II.        odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice IS-65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, 
bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere a o zverejnení zámeru  prenechať spoločnosti  
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 a 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 taktieţ v súlade 
s bodom 4.2.3., písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody 
hodné osobitného zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku, resp. 
spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia alebo 
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred prevádzkou ţiadateľa;  

- 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: 225/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

a)  ţiadosť Ing. Ľubomíra Drnaja, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa  29/8 a    
Mgr.  Michaely  Drnajovej,   trvalý  pobyt  Bojnice, Hviezdoslavova  ul.  č. 40, o nájom 
alebo kúpu časti  pozemku  v  k. ú. Prievidza,  z parcely  registra  C KN  parc. č. 4870/1, 
ostatné plochy vo výmere pribliţne 47,5 m2  za účelom vytvorenia  prechodu a prejazdu 
cez  pozemok vo vlastníctve mesta a vytvorenie parkovacích miest k nadstavbe 
a prístavbe polyfunkčnej budovy na parc. č. 4870/10 a 4870/11,  
b)  informáciu,  ţe dňa  24.03.2014  bol  na úradnej tabuli  zverejnený  zámer mesta 
prenechať  do nájmu  nehnuteľnosť –  časť  pozemku  parcela C KN  č.  4870/1, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 48 m²,  Ing. Ľubomírovi  Drnajovi,  trvalý pobyt Prievidza, Cesta 
Vl. Clementisa 29/8 a    Mgr.  Michaele Drnajovej,  trvalý  pobyt Bojnice, Hviezdoslavova  
ul.  č. 40,  

II.  odporúča MsZ 
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schváliť pre Ing. Ľubomíra Drnaja, trvalý  pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 29/8 a  
Mgr. Michaelu Drnajovú,  trvalý  pobyt  Bojnice, Hviezdoslavova  ul.  č. 40, nájom  
majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela C KN č. 4870/1, ostatné 

plochy v rozsahu výmery 48 m², na účel vytvorenia prechodu a prejazdu cez 
pozemok vo vlastníctve mesta a vytvorenie parkovacích miest k nadstavbe 
a prístavbe k polyfunkčnej budove na parc. č. 4870/10 a 4870/11;  

-     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  
      odôvodneného    tým,    ţe     ţiadaný     pozemok    je    priľahlým   pozemkom             
      k nehnuteľnostiam vo vlastníctve príbuzných ţiadateľov k polyfunkčnému objektu                            
      na parc. č. 4870/10 a 4870/11, nakoľko  sa  zabezpečí  prístup  k polyfunkčnému   
      objektu,  kde   je   plánovaná   prístavba  a  nadstavba  a  zároveň  sa     vytvoria   
      parkovacie  miesta,  čo  je  v  súlade s § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb.  
      o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  (vybudovaním  vstupu  na   
      nadstavované  podlaţie  budú  zlepšené  podmienky  pre  zdravý  spôsob  ţivota  
      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),  
- za podmienok  –  nájomného vo výške 1,70 €/m²/rok, uzatvorenia nájmu na dobu 

neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
 
číslo: 226/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

a) ţiadosť spoločnosti LUDO, spol. s r.o., so sídlom v Povaţskej Bystrici, Tatranská 295,  
o nájom nehnuteľnosti – časť pozemku parcela č. 4870/1, k.ú. Prievidza, s výmerou 
pribliţne 290m², na účel vybudovania parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti 
stavby (polyfunkčný objekt) vo vlastníctve ţiadateľa, 
b) informáciu, ţe dňa 9.4.2014 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer 
na prenájom predmetnú nehnuteľnosť, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť nájom nehnuteľnosti v  k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 4870/1 
(pribliţne 290m²) na účel vybudovania parkovacích miest pre LUDO, spol. s r.o., so 
sídlom Povaţská Bystrica, Tatranská 295 IČO: 36 021 237 za podmienok: nájomné vo 
výške 1€/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou a podmienkou, ţe po 
ukončení prevádzkového času v prevádzkach zriadených v budove vo vlastníctve 
ţiadateľa bude parkovisko prístupné širokej verejnosti a  parkovacie miesta odovzdané 
do vlastníctva mesta Prievidza (zhodnotenie majetku mesta) spôsobom v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
keďţe predmet nájmu bude slúţiť ako parkovisko, čím bude naplnený jeho 
verejnoprospešný účel podľa bodu 4.2.3 IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku 
mesta Prievidza. 

 
číslo: 227/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

a) ţiadosť Stanislava Lihotského, miesto podnikania Malá Čausa 6, o nájom 
nehnuteľnosti – časti pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 2500 m², od 1.5.2014 do 31.10.2014, na účel 
prevádzkovania motokárovej dráhy 

b) informáciu, ţe dňa 27.03.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta prenajať 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, 
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zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 2500 m², na účel prevádzkovania 
motokárovej dráhy Stanislavovi Lihotskému, miesto podnikania Malá Čausa 6, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre Stanislava Lihotského, miesto podnikania Malá Čausa 6, nájom majetku 
mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, 

zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 2500 m², na účel prevádzkovania 
motokárovej dráhy; 

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na 
predmete nájmu bude nájomca prevádzkovať motokárovú dráhu, čo je v súlade 
s bodom 4.2.3 Internej smernice IS 65 Pravidlá pre predaj a nájom, podľa ktorého 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa môţe byť posudzovaný nájom nehnuteľného 
majetku na športové účely; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške  600 €/mesiac, na dobu určitú od 1.5.2014 do 
31.10.2014 s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 228/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť spoločnosti  MOBEST, s.r.o., Makovického 497/26, Prievidza, 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; 

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: 
a) nehnuteľnosť, pozemok pod stánkom predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, 
časť parcely registra C KN č. 5305/6, v rozsahu výmery  5,5 m², zapísanej na LV č. 1   
b)  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 ţiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojim umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 
c) za podmienok:  
- nájomného pod stánkom vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou. 

 
číslo: 229/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

a) ţiadosť Výboru pozemkového spoločenstva - Urbársky spolok Necpaly, miestna časť 
Prievidza, prenechať do nájmu pozemky uţívané občanmi mesta nachádzajúce sa               
v k. ú. Prievidza a to: 

- zeleň v okolí kultúrneho domu v Necpaloch,  
- časť parcely – chodník, spájajúci Necpaly a Kopanice, 
- časť trávnatej plochy medzi Cestou Vl. Clementisa a Koncovou ulicou, 
- časť trávnatej plochy medzi Cestou Vl. Clementisa a Sneţienkovou ulicou, 
- časť trávnatej plochy za Včelárskou ulicou, 
- časť trávnatej plochy za ZŠ Ulica energetikov pri Koncovej ulici, 
- časť trávnatých plôch pri Poľnej ulici, 
- časť trávnatej plochy za ZŠ Ulica energetikov pri Koncovej ulici, 
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- časť parcely – chodník, spájajúci Sneţienkovú ulicu a Na záhumní, 
- trávnatá plocha za Včelárskou ulicou a Prírodnou ulicou, 
- časť trávnatých plôch pri Ulici M. Gorkého a Ulici V. Benedikta, 
- časť trávnatých plôch medzi Ulicou V. Benedikta a Ulicou energetikov, 
- trávnatá plocha - Sneţienkova ulica a Cesta Vl. Clementisa, 
- časť trávnatej plochy v okolí Koncovej ulice a Ulicou energetikov, 
- chodník popri Veľkonecpalskej ulici smerom na Sneţienkovú ulicu, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť                                                                                                                                      

a) nájom pozemkov v k. ú. Prievidza: 
- zeleň v okolí kultúrneho domu v Necpaloch,  
- časť parcely – chodník, spájajúci Necpaly a Kopanice, 
- časť trávnatej plochy medzi Cestou Vl. Clementisa a Koncovou ulicou, 
- časť trávnatej plochy medzi Cestou Vl. Clementisa a Sneţienkovou ulicou, 
- časť trávnatej plochy za Včelárskou ulicou, 
- časť trávnatej plochy za ZŠ Ulica energetikov pri Koncovej ulici, 
- časť trávnatých plôch pri Poľnej ulici, 
- časť trávnatej plochy za ZŠ Ulica energetikov pri Koncovej ulici, 
- časť parcely – chodník, spájajúci Sneţienkovú ulicu a Na záhumní, 
- trávnatá plocha za Včelárskou ulicou a Prírodnou ulicou, 
- časť trávnatých plôch pri Ulici M. Gorkého a Ulici V. Benedikta, 
- časť trávnatých plôch medzi Ulicou V. Benedikta a Ulicou energetikov 
- trávnatá plocha - Sneţienková ulica a Cesta Vl. Clementisa 
- časť trávnatej plochy v okolí Koncovej ulice a Ulicou energetikov, 
- chodník popri Veľkonecpalskej ulici smerom na Sneţienkovú ulicu, 

 
b)  spôsobom v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení zabezpečovať verejnoprospešné sluţby, udrţiavanie čistoty v obci, správu 
a údrţbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie 
odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo ţúmp a miestnu verejnú dopravu; 
c) za podmienok: nájomného na dobu určitú, minimálne na 10 rokov vo výške 10,00 €/rok.  
 

číslo: 230/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      
  a) ţiadosť  Drahomíry Homolovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Gorkého 21/4,   

o nájom nehnuteľností – pozemkov zapísaných na LV č. 1 v k. ú. Prievidza, pozemok 
pod stánkom – predaj ovocia a zeleniny, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5305, 
v rozsahu výmery  6 m², a  časti pozemku s celoročným záberom pred stánkom – predaj 
ovocia a zeleniny, parcela C KN č. 5305 v rozsahu  výmery  9 m² 
b) informáciu, ţe dňa 07.04.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosti, pozemky zapísané na LV č. 1 v k. ú. 
Prievidza – pozemok pod stánkom (predaj ovocia a zeleniny), časť parcely registra C KN 
č. 5305, v rozsahu výmery  6 m² a  časti pozemku priľahlého k stánku, parcela registra C 
KN č. 5305 v rozsahu výmery  9 m², s celoročným záberom na vykladanie celoročného 
tovaru pre Drahomíru Homolovú, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Gorkého 21/4; 

II.       odporúča MsZ  
schváliť  pre Drahomíru Homolovú, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Gorkého 21/4, nájom 
v k. ú.  Prievidza, zapísanú na LV č. 1: 
a) pozemok pod stánkom – predaj ovocia a zeleniny, časť parcely registra C KN č. 5305, 
v rozsahu výmery  6 m²,  
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b) pozemok s celoročným záberom pred stánkom – predaj ovocia a zeleniny, časť 
parcely registra C KN č. 5305, v rozsahu výmery  9 m²,  
- 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:  
a) na predmete nájmu sa nachádza predajný stánok (ovocie a zelenina) vo vlastníctve 
ţiadateľky, 
b) predmet nájmu, ktorý bude vyuţívať na vykladanie tovaru (ovocie a zelenina), je 
bezprostredne priľahlý k predajnému stánku, na ktorom bude nájomca poskytovať sluţby 
pre obyvateľov mesta v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami 
mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia  
-  za podmienok:   
a) nájomného pod stánkom vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú trojmesačnou 
výpovednou lehotou; 
b) nájomného priľahlého pozemku vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.04. do 
15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou.  

 
číslo: 231/14 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť spol. LICITOR development s.r.o., so sídlom v Ţiline, Tajovského 5, o schválenie 
predloţeného návrhu technického riešenia garáţových státí, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť návrh technického riešenia garáţových státí predloţený spol. LICITOR 
development s.r.o., so sídlom v Ţiline, Tajovského 5, podľa ktorého súčasná plocha 
parkovacích státí bude z troch strán obmurovaná a zastrešená.  

 
číslo: 232/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, 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, obidva pozemky odčlenené 

Geometrickým plánom č. 58/2013 z pozemku parcela č. 3888, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 1 722 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; 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta zameniť nehnuteľnosti 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, 
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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, obidva pozemky 

odčlenené Geometrickým plánom č. 58/2013 z pozemku parcela č. 3888, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 1 722 m² vo vlastníctve spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom 

Prievidza, 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 podľa skutočného 

zamerania geometrickým plánom vo vlastníctve mesta Prievidza, 

III. ukladá právnej kancelárii 

 zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku.  

číslo: 233/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaţi  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 

prevod  nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 4856/20 diel 3, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 83 m² a parcela CKN č. 4856/20 diel 4, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2078 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 

388/2013  z pozemkov parcela EKN č. 4870 a parcela EKN č. 5060/26, vyhlásenej 

mestom Prievidza dňa 05.03.2014 na základe uzn. MsZ č. 487/13 zo dňa 10.12.2013 

v znení uzn. č. 26/14 zo dňa 28.01.2014,  

b) informáciu, ţe nebol doručený ţiadny súťaţný návrh;  

II. vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.03.2014 na základe uzn. 
MsZ č. 487/13 zo dňa 10.12.2013 v znení uzn. č. 26/14 zo dňa 28.01.2014 ako 
neúspešnú. 
 

číslo: 234/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Ladislava Beera, trvalý pobyt Lány 1417/52, Bojnice, o zníţenie kúpnej 
 ceny za pozemok parcela reg. C KN č. 4856/31, diel 5, orná pôda s výmerou 125 m² 
 na 75,00 €/m², 
II. odporúča MsZ 

schváliť zmenu uzn MsZ č. 67/14 zo dňa 25.2.2014 takto:  v časti II. sa text „150,00 €“ 
nahrádza textom „75,00 €/m²“. 
 

číslo: 235/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

 ţiadosť Ing. Ladislava Beera, trvalý pobyt Lány 1417/52, Bojnice, o kúpu pozemku 
 parcela CKN č. 4856/20 diel 3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 64 m² 
 a parcela CKN č. 4856/20 diel 4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2034 m², 
 odčleneného Geometrickým plánom č. 388/2013  z pozemkov parcela EKN č. 4870 
 a parcela EKN č. 5060/26, za cenu 80,00 €/m², 

II. odporúča MsZ 
 schváliť 
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a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť - pozemok parcela CKN č. 4856/20 diel 3, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 64 m² a parcela CKN č. 4856/20 diel 4, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2034 m²,  odčleneného Geometrickým plánom 

č. 388/2013  z pozemkov parcela EKN č. 4870 a parcela EKN č. 5060/26, za cenu 

80,00 €/m², 

b)  spôsob predaja nehnuteľnosti – pozemku uvedeného v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredné 
priľahlý k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve ţiadateľa. 

 
číslo: 236/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 11.03.2014 na 
základe uznesenia MsZ č. 62/14 zo dňa 25.02.2014 o  najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to bývalého objektu  I. ZŠ Ul. S. 
Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh stavby 
11) – súpisné č. 418, orientačné č. 4, na pozemku parcela č. 787/5, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 1 020 m2 a parcela č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 15 m2; 
b)informáciu o doručení jedného súťaţného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a). Predloţený súťaţný návrh spoločnosti LK Consulting, 
s.r.o., so sídlom Bratislava, Sartorisova 8,  spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaţe; 

II.      vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 11.03.2014 na základe 
uznesenia MsZ č. 62/14 zo dňa 25.02.2014 ako úspešnú, vhodný návrh predloţila 
spoločnosť LK Consulting, s.r.o., so sídlom Bratislava, Sartorisova 8;   

III.     ţiada primátorku mesta 
uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou LK Consulting, s.r.o., so sídlom v Bratislave, 
Sartorisova 8, ktorej súťaţný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti 
v obchodnej verejnej súťaţi, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 11.03.2014 v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 62/14 zo dňa 25.02.2014 bol 
vyhodnotený ako vhodný  s podmienkami:  
1. účel vyuţitia: podnikateľské účely, polyfunkčné vyuţitie (bytové jednotky, kancelárie,    

                          športové vyuţitie a podobne); 
2. kúpna cena: za cenu 153 500,00 €; 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 90 dní od podpísania kúpnej zmluvy;  
4. spolu s kúpnou cenou uhradiť pomernú  časť z ceny za znalecký posudok; 
5. vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe sa zaväzuje, ţe v lehote do 3 mesiacov od  
zapísania vlastníctva objektu na nového vlastníka v katastri nehnuteľnosti bude do MsZ  
predloţený návrh na schválenie:   
a) prevodu pozemku pod stavbou v prospech víťaza za cenu 49,30 €/m2 (cena podľa 
ZP), b) prevodu časti priľahlého pozemku v prospech víťaza za cenu 49,30 €/m2 (cena 
podľa ZP).   

 
číslo: 237/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu  o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 11.03.2014 
na základe uznesenia MsZ č. 53/14 zo dňa 25.02.2014, o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to bývalého objektu MŠ na 
Nedoţerskej ceste (na LV 1 ako budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum) – 
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súpisné č. 30192, na pozemku parcela č. 6577/3 a pozemku parcela registra C KN                
č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 334 m2,  
b) informáciu o doručení dvoch súťaţných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a), ktoré nesplnili podmienky obchodnej verejnej súťaţe;  

II.      vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 11.03.2014 na základe 
uznesenia MsZ č. 53/14 zo dňa 25.02.2014 ako neúspešnú z dôvodu, ţe súťaţné 
návrhy nesplnili podmienky obchodnej verejnej súťaţe. 

 
číslo: 238/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaţe na predaj 
nehnuteľností bývalého areálu Materskej školy na Nedoţerskej ceste –  pozemku CKN 
parcela  č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4334 m² a stavbu súpisné č. 
30192 orientačné č. 40 na pozemku, CKN parc.č. 6577/3, vedenú na LV č. 1 ako 
materská škola,    

II. odporúča MsZ  
schváliť  zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti  - pozemok CKN parcela č. 
6577/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4334 m² a stavbu súpisné č. 30192 
orientačné č. 40 na pozemku CKN parc.č. 6577/3 vedenú na LV č. 1 ako materská 
škola, formou obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: 
1. účel vyuţitia: ako zariadenia predškolskej a školskej vybavenosti, bývanie,  
2. kúpna cena: minimálne vo výške  200 000,00 €, 
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 239/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)  informáciu o obchodnej verejnej súťaţi o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod  nehnuteľnosti – stavby, bytový dom na Ulici M. Falešníka 14, súpisné č. 434 
nachádzajúci sa na pozemku parcela C KN č. 3969, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 374 m² a v bytovom dome nachádzajúce sa byty  

 č.1,10,3,5,6,8,9,11,13,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26,27,28,31,34,35,36,37,38,41,44,4
5,47,48,51,53,54,55,56,57,58,61,64,65,66,67,68,71,73,74,75,76,77,78 vyhlásenej 
mestom Prievidza dňa 05.03.2014 na základe uzn. MsZ č. 23/14 zo dňa 28.01.2014  

b) ţe bolo doručených šesť súťaţných návrhov: 

DREPA, spol. s r.o., so sídlom Prievidza, Ul. 1. mája 357/34, 

ViaReal, s.r.o., so sídlom Bratislava, Hattalova 12/C, 

Mestská realitná a správcovská kancelária, s.r.o., so sídlom Trenčín, Jilemnického 

7053/3,  

Roko SK, s.r.o., so sídlom Prievidza, Ulica G. Švéniho 10A, 

EURÓPSKE INVESTIČNÉ DRUŢSTVO, so sídlom Prievidza, Falešníka 10, 

Andrej Hruška, trvalý pobyt Horská 1308/41, Partizánske, 

II. nevyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.03.2014 na základe uzn. 
MsZ č. 23/14 zo dňa 28.01.2014. 
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číslo: 240/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) Návrh na zrušenie  obchodnej verejnej súťaţe vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
05.03.2014 na základe uznesenia MsZ v Prievidzi č. 23/14 zo dňa 28.01.2014,  
b) návrh na zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 23/14 zo dňa 28.01.2014 takto: 

- v časti II. sa za bod 6. dopĺňajú body 7. aţ 11., ktoré znejú: 
„ 7. Kupujúci sa zaväzuje mať predmet obchodnej verejnej súťaţe vo vlastníctve 
minimálne po dobu troch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva.   
8. Mesto Prievidza nadobudne predkupné právo ako záväzkové právo platné po 
dobu troch rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, a v prípade, ak bude chcieť kupujúci 
previesť vlastnícke právo k predmetu prevodu, zaväzuje sa ho ponúknuť na predaj 
mestu Prievidza. 
9. Kupujúci je povinný zachovať súčasnú výšku nájomného minimálne do konca roka 
2015. 
10. Kupujúci je povinný predloţiť mestu Prievidza spolu so súťaţným návrhom 
kúpnej zmluvy predpokladaný rozpočtový náklad a dĺţku trvania rekonštrukcie 
bytového domu. 
11. Kupujúci sa zaväzuje kúpiť pozemok pod stavbou v lehote 30 dní od vkladu 
vlastníckeho práva k stavbe do katastra nehnuteľností za cenu 4,98 €/m².“ 

 - mení sa výška minimálnej kúpnej ceny na 203 000,00 €; 
II. odporúča MsZ 

 a) zrušiť obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.03.2014 na 
základe uznesenia MsZ v Prievidzi č. 23/14 zo dňa 28.01.2014,  
 b) schváliť zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 23/14 zo dňa 28.01.2014 takto: 

- v časti II. sa za bod 6. dopĺňajú body 7. aţ 11., ktoré znejú: 
„ 7. Kupujúci sa zaväzuje mať predmet obchodnej verejnej súťaţe vo vlastníctve 
minimálne po dobu troch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva.   
8. Mesto Prievidza nadobudne predkupné právo ako záväzkové právo platné po 
dobu troch rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, a v prípade, ak bude chcieť kupujúci 
previesť vlastnícke právo k predmetu prevodu, zaväzuje sa ho ponúknuť na predaj 
mestu Prievidza. 
9. Kupujúci je povinný zachovať súčasnú výšku nájomného minimálne do konca roka 
2015. 
10. Kupujúci je povinný predloţiť mestu Prievidza spolu so súťaţným návrhom 
kúpnej zmluvy predpokladaný rozpočtový náklad a dĺţku trvania rekonštrukcie 
bytového domu. 
11. Kupujúci sa zaväzuje kúpiť pozemok pod stavbou v lehote 30 dní od vkladu 
vlastníckeho práva k stavbe do katastra nehnuteľností za cenu 4,98 €/m².“ 

 - mení sa bod č. 2 takto: pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza textom: „kúpna cena:  
minimálne vo výške 203 000,00 €“. 

 
číslo: 241/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 11.03.2014 
na základe uznesenia MsZ č. 51/14 zo dňa 25.02.2014 o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, stavby na Staničnej ulici (na 
LV 1 ako administratívna budova – rodinný dom), súpisné číslo 30081 na pozemku 
parcela registra C KN 2375/1,  a pozemkov parcela registra C KN č. 2375/1, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 316 m2, č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2 a č. 2375/3, 
záhrady s výmerou 81 m2, pozemky spolu s výmerou 433 m2, 
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b) informáciu  o nedoručení ţiadneho súťaţného návrhu; 
II.     vyhodnocuje 

obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 11.03.2014 na základe 
uznesenia MsZ č. 51/14 zo dňa 25.02.2014 ako neúspešnú.  
 

číslo: 242/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaţe na predaj 
nehnuteľností v k.ú. Prievidza na Staničnej ulici  
- stavbu: súpisné číslo 30081 na pozemku CKN parc.č. 2375/1 
- pozemok CKN parc.č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2 
- pozemok CKN parc.č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2 
- pozemok CKN parc.č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2 vedené na LV č. 1 ako 
budova Červeného kríţa,  

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Staničnej ulici   
- pozemok CKN parc.č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2, 
- stavbu: súpisné číslo 30081 na pozemku CKN parc.č. 2375/1, 
- pozemok CKN parc.č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2, 
- pozemok CKN parc.č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2 vedené na LV č. 1 ako 
budova Červeného kríţa formou opakovanej obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: 
-  účel vyuţitia: bývanie, obchod, sluţby v parteri, 
-  kúpna cena: minimálne vo výške 99 200,00  €, 
-  úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
 

číslo: 243/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaţi o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod  nehnuteľností – stavby súpisné č. I.470, vedenej na LV č. 294 ako 
administratívna budova červeného kríţa, nachádzajúcej sa na pozemku parcela C KN č. 
2192 na Novej ulici a pozemku parcela C KN č. 2192, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 453 m², vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.03.2014 na základe uzn. MsZ  
č. 15/14 zo dňa 28.01.2014,  
b) informáciu,  ţe nebol doručený ţiadny súťaţný návrh; 

II. vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.03.2014 na základe uzn. 
MsZ  č. 15/14 zo dňa 28.01.2014 ako neúspešnú. 

 
číslo: 244/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na predaj nehnuteľností - stavby súpisné číslo I.470, nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela C KN č. 2192 na Novej ulici a pozemku parcela C KN č. 2192, 
 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m² formou novej obchodnej verejnej súťaţe, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti - stavbu súpisné číslo I.470, 
 nachádzajúcu sa na pozemku parcela C KN č. 2192 na Novej ulici a pozemok  parcela 
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C KN č. 2192, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m², formou novej
 obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: 
1. účel vyuţitia: podnikateľské účely  s podmienkou zachovania súčasného 

zdravotníckeho účelu minimálne 1 rok, 

2. kúpna cena: minimálne vo výške 60 500,00 €  (podľa ZP) 

3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 245/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť  Juraja Ohradzanského, trvalý pobyt Prievidza, Uhlištná ul. č. 731/21, o zmenu    
Článku VII. Zmluvné pokuty Kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena 
a zmluvy o zriadení predkupného práva č. 32/10, uzavretej dňa 09.11.2010 pod V č. 
5112/10 zo dňa 08.12.2010.  Článok VII. sa týka okrem iného aj dodrţania účelu vyuţitia 
predmetu prevodu. Svoju ţiadosť odôvodňuje poškodením objektu pizzerie zosuvom 
pôdy v k. ú. Veľká Lehôtka. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
07.09.2012; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve, zmluve o zriadení vecného 
bremena a zmluve o zriadení predkupného práva č. 32/10, uzavretej dňa 09.11.2010 
medzi mestom Prievidza a Jurajom Ohradzanským, trvalý pobyt Prievidza, Uhlištná ul. č. 
731/21, ktorým sa mení Článok VII.  Zmluvné pokuty takto: 
V Článku VII. Zmluvné pokuty ods. 4  prvá veta znie: „Kupujúci sa zaväzuje dokončenú 
stavbu uţívať na dohodnutý účel, a to po dobu 2 rokov od kolaudácie.“  

    
číslo: 246/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

pripomienky spol. PTH, a. s., Prievidza k predloţenému návrhu nájomnej zmluvy zo dňa 
06.12.2013, resp. návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 423/13 spočívajúcu v uvedení 
moţnosti jednostranného zvyšovania nájomného a zvyšovania nájomného na základe 
inflácie, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zmenu uzn. MsZ č. 343/13 zo dňa 29.10.2013 takto: 
v časti II. sa dopĺňa text:  
„Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť výšku nájomného v súlade 
so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Prievidza a v súlade s platnými internými 
predpismi mesta Prievidza, týkajúcimi sa spôsobu výpočtu nájomného. Nájomca sa 
zaväzuje uzavrieť dodatok k nájomnej zmluve predloţený prenajímateľom na zmenu 
výšky nájomného v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku. 
Prenajímateľ sa s nájomcom dohodol, ţe výška nájomného sa kaţdý rok automaticky 
zvyšuje o mieru inflácie, meranú indexom spotrebiteľských cien v %-nom vyjadrení, 
oficiálne potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky.“ 

 
číslo: 247/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. 
Švéniho 3 H:  
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a) o 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. J.M. Hodţu 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. O. 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,  Ul.F. Urbánka 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  
Ul. F. Urbánka 3  -  C-6  WPH 50 
 Ul. J. Palárika 19  -  C-7  WP 50 
- TECHNOLÓGIA VS-17,  Ul.  F. Urbánka 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  
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- 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 
Ul. L. N. Tolstého 3  -  Z12 WPH 50 
Ul. M. Mišúta 1  -  Z15 WPH 50 
Ul. M. 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. M. 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. M. 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 
Ul. L. V. Tolstého 15  -  Z-7 WPH 65 
Ul. J. Francisciho 1 -  Z-8 WS 80 
Ul. L. V. 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  
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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 
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  
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HKL-HK1-18/20-2V - ohrievač TÚV   13599  
- TECHNOLÓGIA VS-1225, Súbeţná 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  
HKL-HK1-34/40 - ohrievač TÚV   25038  
- TECHNOLÓGIA VS-1248,  Malookruţná 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,  Malookruţná 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  
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- 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,  Malookruţná 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,  Malookruţná 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,   Súbeţná ul. 27  
VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK 
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HKL-HL2-50 - výmenník ÚK   25043  
HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25044  
- TECHNOLÓGIA VS-1480,   Súbeţná 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 
 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,  
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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 
- 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 

  

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

 

A:  pozemkov zapísaných na LV č. 1:          

- parcela registra C KN 1904, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 392 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  
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- 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  

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

a prejazd peších osôb a motorových vozidiel , uloţenie, vedenie, prevádzku, obsluhu, 
odpočty, údrţbu a opravy sústavy tepelných zariadení na výrobu a dodávku tepla 
a teplej úţitkovej 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. Mládeţ), 
parcela registra C KN č. 2051/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 306 m2 

(Prípojka tepla VŠ – sídl. Mládeţ), 

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

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), 
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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),  
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), 

II.  odporúča MsZ 

 schváliť  zámer  mesta  Prievidza    

a) predať spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, G. 

Švéniho 3 H  

1. hnuteľný majetok: 
- 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. J.M. Hodţu 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. O. 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  
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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,  Ul.F. Urbánka 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  
Ul. F. Urbánka 3  -  C-6  WPH 50 
 Ul. J. Palárika 19  -  C-7  WP 50 
- TECHNOLÓGIA VS-17,  Ul.  F. Urbánka 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 
Ul. L. N. Tolstého 3  -  Z12 WPH 50 
Ul. M. Mišúta 1  -  Z15 WPH 50 
Ul. M. 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. M. 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  

a. 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. M. Mišúta 19  
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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 
Ul. L. V. Tolstého 15  -  Z-7 WPH 65 
Ul. J. Francisciho 1 -  Z-8 WS 80 
Ul. L. V. Tolstého 9  -  Z-9 WS 80 

a. 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  

- 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  
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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, Súbeţná 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  
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- 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,  Malookruţná 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,  Malookruţná 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,  Malookruţná 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 
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HKL-HL1-56 - výmenník ÚK   13615  
HKL-HK1-22/24 - ohrievač TÚV   13616  

- TECHNOLÓGIA VS-1371,  Malookruţná 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,   Súbeţná 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,   Súbeţná 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 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

43 

 

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 
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 

  

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

A:  Pozemky zapísané na LV č. 1:          
- parcela registra C KN 1904, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 392 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 
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- 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,  
 
na účel: dodávky a výroby tepla a teplej úţitkovej vody  

spôsobom prevodu 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 slúţiť najmä na výrobu tepla a teplej úţitkovej 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 
verejnoprospešných sluţieb, utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu 
ţivota obyvateľov mesta, ktoré namiesto mesta zabezpečí spoločnosť Prievidzské tepelné 
hospodárstvo, a.s., so sídlom v Prievidzi, G. Švéniho 3 H 
b) zriadiť vecné bremeno 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. 
Mládeţ), 
parcela registra C KN č. 2051/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 306 m2 (Prípojka 
tepla VŠ – sídl. Mládeţ), 

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

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) , 
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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),  
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) 
vstup, vjazd, prechod a prejazd peších osôb a motorových vozidiel , uloţenie, vedenie, 
prevádzku, obsluhu, odpočty, údrţbu a opravy sústavy tepelných zariadení na výrobu 
a dodávku tepla a teplej úţitkovej vody, vrátane verejných rozvodov a tepelných prípojok  
v prospech spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., podľa zamerania geometrickým 
plánom na dobu určitú odplatne.  
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číslo: 248/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľ, riaditeľka Kultúrneho 
a spoločenského strediska v Prievidzi, 

b) odporúčanie výberovej komisie navrhnúť menovať riaditeľkou Kultúrneho 
a spoločenského strediska v Prievidzi najúspešnejšiu uchádzačku výberového 
konania Mgr. Danu Hornú; 

II. odporúča primátorke mesta  
navrhnúť MsZ v Prievidzi menovať riaditeľkou Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi najúspešnejšiu uchádzačku výberového konania Mgr. Danu Hornú 
s účinnosťou od 1.6.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................                ........................................... 
     MUDr. Dušan Magdin              Ing. Petra Kobetičová 
            overovateľ I.                             overovateľ II. 

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


