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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 23. 3. 2015 
od 117 do 189 

 
117. Vyhodnotenie uznesení MsR 
118. Správa o aktivačnej činnosti, absolventskej praxi a o výkone trestu povinnej práce 

v meste Prievidza za rok 2014 
119. Návrh Doplnku č. 4 k Internej smernici IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 
120. Stanovisko architekta mesta k návrhu ROC, a. s., - zmena časti stavby objektu „G“  
121. Návrh zmien a doplnkov č. 15 ÚPN  mesta Prievidza a č. 3 ÚPN centrálnej mestskej 

zóny (pred verejným prerokovaním) 
122. Pripomienka MsR k zmene UP (výstavba viacpodlažného bytového domu na Ul. J. G. 

Tajovského) 
123. Súhlas so zachovaním funkcie bývania na Tajovského ulici 
124. Odklad prerokovania materiálu „Určenie rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 ÚP mesta 

Prievidza“ 
125. Odklad prerokovania materiálu „Úhrada nákladov za obstaranie územno-plánovacej 

dokumentácie“ 
126. Informácia o prechode kompetencií v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií zo 

správy SMMP, s. r. o., na TSMPD, s. r. o. 
127. Návrh IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
128. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 39  - Pravidlá pre započítanie nákladov vynaložených na 

zhodnotenie majetku mesta Prievidza 
129. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Oáza pokoja“  
130. Informácia o pripravenom projekte s názvom „ Krížom krážom po hornej Nitre“ 
131. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Námestie slobody“ 
132. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Socha sv. Jána Nepomuckého“ 
133. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Športovo-relaxačná zóna v Prievidzi“ 
134. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Oprava sociálnych zariadení – ZŠ Ul. 

energetikov“ 
135. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Sanácia statických porúch bloku G-I. 

etapa, ZŠ Malonecpalská ul.“ 
136. Informácia o pripravovanej výzve MH SR pre mestá a obce na modernizáciu verejného 

osvetlenia 
137. Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza In memoriam – Jozefovi Novákovi a Jozefovi 

Matejekovi 
138. Návrh Štatútu zariadenia pre seniorov v Prievidzi 
139. Zmena členstva v Rade školy – ZŠ Rastislavova ul.  
140. Návrh na prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle platnej legislatívy 
141. Návrh na stanovenie odmeny a platu zástupcu primátorky mesta  v zmysle platnej 

legislatívy 
142. Žiadosť spol. PTH, a. s., o zriadenie vecného bremena 
143. Žiadosť spol. LKKH, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
144. Žiadosť spol. DSI DATA, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
145. Žiadosť spol. BRK GROUP, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
146. Žiadosť spol. BRK GROUP, s. r. o., o vydanie súhlasu s vybudovaním dvoch 

parkovacích miest – ako náhrada za zrušené parkovacie miesta kvôli vjazdu na 
pozemok 

147. Žiadosť Ing. Jaroslava Vala a Silvie Valovej o zriadenie vecného bremena 
148. Žiadosť Ing. Ladislava Beera o prehodnotenie výšky odplaty za zriadenie vecného 

bremena 
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149. Majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľností – lokalita Kopaničky 
150. Žiadosť spol. M-KOVO, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
151. Návrh na vyhlásenie OVS – účel výstavby skladových a výrobných priestorov 
152. Žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a manž.  o kúpu časti pozemku 
153. Žiadosť spol. ALFAPLAST trade, s. r. o., o kúpu stavby chodníka 
154. Žiadosť PhDr. Františka Andrejovského  a Anny Andrejovskej o kúpu časti pozemku 
155. Žiadosť Ladislava Mokrého a manž. o zníženie kúpnej ceny pozemku 
156. Žiadosť Jozefa Mokráňa a manž. o kúpu pozemkov 
157.  Žiadosť Guiseppe Farenga, SEPLACK, o nájom časti pozemku 
158. Žiadosť spol.  TSMPD, s. r. o., o nájom časti pozemku 
159. Žiadosť Marty Gaiplovej o nájom časti pozemku 
160. Žiadosť Mareka Danihela o nájom časti pozemku – umiestnenie stánku 
161. Žiadosť Mareka Danihela o nájom časti pozemku – vonkajšie sedenie 
162. Žiadosť Ester Masarykovej o nájom pozemku 
163. Žiadosť spol. MOBEST, s.r.o., o nájom pozemku pod stánkom 
164. Žiadosť Vladimíra Meliška o nájom časti pozemkov 
165. Žiadosť Zumera Kučeru o nájom časti pozemku 
166. Žiadosť Vladimíra Dodoka o nájom pozemku pod stánkom 
167. Žiadosť spol. Kolotoče Šiatinský o nájom časti pozemku 
168. Žiadosť Stanislava Lihotského o nájom časti pozemku 
169. Žiadosť spol. BEKALUBE Slowakai, s. r. o., o nájom časti pozemku 
170. Žiadosť Moniky Meliškovej o odklad uzavretia kúpnej zmluvy 
171. Informácia o OVS – nehnuteľnosti na Novej ulici 
172. Informácia o OVS – areál bývalej MŠ na Nedožerskej ceste 
173. Informácia o OVS – nájom pozemkov na účel stanoviska pre taxislužbu 
174. Návrh na vyhlásenie novej OVS – nájom pozemkov na účel stanoviska pre taxislužbu 
175. Informácia o OVS – bývalá II. ZŠ S. Chalupku – pavilón D 
176. Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS – bývalá II. ZŠ S. Chalupku – pavilón D 
177. Informácia o OVS – bývalá II. ZŠ S. Chalupku – pavilón E 
178. Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS – bývalá II. ZŠ S. Chalupku – pavilón E 
179. Informácia o OVS – bývalá II. ZŠ S. Chalupku – pavilón F 
180. Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS – bývalá II. ZŠ S. Chalupku – pavilón F 
181. Informácia o OVS – pozemky na výstavbu garáží na Sadovej ulici 
182. Príprava možností využitia pozemkov na Sadovej ulici 
183. Žiadosť spol. GOMBARČÍK, s. r. o., o vrátenie časti kúpnej ceny 
184. Žiadosť Anny Petrášovej o predĺženie lehoty začatia výstavby 
185. Vypracovanie ZP na pozemky pod stavbami dočasných garáží na Ul. za depom 
186. Žiadosť spol. LIDL Slovenská republika, v. o. s., o súhlas s vybudovaním prístupového 

chodníka 
187. Žiadosť Exekútorského úradu o súhlas s predajom pozemku 
188. Žiadosť spol. T+T, a. s., o započítanie vynaložených nákladov 
189. Návrh mesta o zámenu pozemkov s TSK (majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod 

ZŠ na Rastislavovej ul., budovou bývalej polikliniky a bývalým  röntgenom) 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 23. 3. 2015 
od 117 do 189 

 
číslo: 117/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 
 rok 2006: 505/II.  

rok 2007: 170/II.  
rok 2009: 137/III.,   
rok 2011: 189/II.,    
rok 2012: 125/IV., 169/II. a),  202/II., 207/II.,  360/IV.,  
rok 2013: 96/III.,378/II.,  
rok 2014: 114/II.b)c) III., 117/II., 161/II.,  257/II., 259/II., 297/II., 359/II., 361/II.,  375/II., 

387/II., 465/III., 472/III.a), 485/III., 486/III., 500/II.a),  
rok 2015: 8/III., 23/II., 35/II., 38/II., 55/II.III., 58/II., 70/II., 83/II., 106/II. 

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
rok 2014: 114/II.a), 162/II. III., 346/I., 353/I., 370/III., 371/II., 439/I., 487/II., 546/II., 569/II. 
rok 2015: 6/III., 7/II.III,23/III., 32/I., 53/II., 56/III., 57/II., 64/II., 73/II., 82/II. 
 

číslo: 118/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu  o aktivačnej činnosti, absolventskej praxi a o výkone trestu povinnej práce 
v meste Prievidza za rok 2014. 

 
číslo: 119/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh Doplnku č. 4 k Internej smernici IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza,  
II. odporúča MsZ 
 schváliť Doplnok č. 4 k Internej smernici IS – 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza. 
 
číslo: 120/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

stanovisko architekta mesta k návrhu ROC, a. s., - zmena časti stavby objektu „G“ 
(lokalita na Ul. G. Švéniho pred OD Prior), 

II. ukladá architektovi mesta 
dohliadnuť na splnenie podmienok mestskej rady v projektovej dokumentácii a pri 
realizácii stavby – zmena časti stavby objektu „G“ -  investor spoločnosť ROC, a. s.: 
- odstránenie existujúcich dočasných stánkov na Ul. G. Švéniho v termíne do 15. mája 

2015, 
- realizácia stavby v zmysle predloženého návrhu spol. ROC, a. s., na Ul. G. Švéniho 

so zapracovaním pripomienok Mgr. art. Romana Gatiala, architekta mesta, v termíne  
do 31. 8. 2015  
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- upravený návrh  bude podkladom na zmenu stavby pred dokončením, 
III. ukladá architektovi mesta   

predložiť na rokovanie MsZ v Prievidzi konaného dňa 31.3.2015 informáciu 
a vizualizáciu návrhu revitalizácie priestoru na Ul. G. Švéniho v Prievidzi.  

 
číslo: 121/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

1) Návrh zmien a doplnkov č. 15 ÚPN mesta Prievidza pred prerokovaním v zmysle Zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov, vypracované AGS ATELIÉR Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel 
Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2014, 
2) Návrh zmien a doplnkov č. 3 ÚPN centrálnej mestskej zóny Prievidza pred 
prerokovaním v zmysle Zák. č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov, vypracované AGS ATELIÉR Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. 
arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2014, 

II. ukladá prednostovi MsÚ  
zabezpečiť odborné stanovisko k zámeru vybudovania okružnej križovatky za depom.  
 

číslo: 122/15 
Mestská rada 
I. neodporúča primátorke mesta 

zapracovať  do zmeny ÚPN mesta Prievidza výstavbu viacpodlažného bytového domu 
na Ul. J.G. Tajovského (lokalita za bývalou Poštou 4). 
 

číslo: 123/15 
Mestská rada 
I. odporúča primátorke mesta 

zachovať v návrhu zmeny ÚPN mesta Prievidza funkciu bývania na Tajovského ulici.  
 
číslo: 124/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 určenie rozsahu Zmien a doplnkov č.16 Územného plánu mesta Prievidza, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

zabezpečiť opätovné prerokovanie materiálu „Určenie rozsahu Zmien a doplnkov č.16 
Územného plánu mesta Prievidza“ vo VVO a v stálych komisiách MsZ s termínom  do 
15. 5. 2015. 

 
číslo: 125/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh, aby mesto Prievidza, ako orgán územného plánovania,  na základe uznesenia  
mestskej rady  posudzoval individuálne v konkrétnych prípadoch oprávnenú požiadavku 
na čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, 
fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie, 

II. odkladá 
 prerokovanie predloženého návrhu s termínom do 19. 5. 2015. 
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číslo: 126/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o prechode kompetencií v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií zo 
Správy majetku mesta Prievidza, s.r.o., na spoločnosť Technické služby mesta 
Prievidza, s.r.o., k 01.04.2015, 

II. odporúča MsZ  
schváliť prechod kompetencií v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií zo 
Správy majetku mesta Prievidza, s.r.o., na spoločnosť Technické služby mesta 
Prievidza, s.r.o., k 01.04.2015. 
 

číslo: 127/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh Internej smernice – IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Internú smernicu – IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza so 
zapracovaním pripomienok:  

 -   pri OVS nezverejňovať protokol o posúdení súťažných návrhov; 
 - v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uložiť povinnosť 

budúcemu oprávnenému zaplatiť v deň podpísania zmluvy 100% predpokladanej 
odplaty za zriadenie vecného bremena, pričom skutočná výška odplaty bude pevne 
stanovená a finančne dorovnaná po doložení GP; 

 - vypustiť oprávnenie riaditeľa rozpočtových organizácií vyradiť, prípadne predať 
alebo zlikvidovať prebytočný, alebo neupotrebiteľný majetok v obstarávacej cene do 
výšky 3 300 €; 
- jednoznačne vymedziť rozsah cenových pásiem a stanoviť minimálne 
východiskové nájomné za pozemky pod parkovacími plochami na 10 €/m2/rok, 

III. ukladá právnej kancelárii 
prehodnotiť doteraz uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom pozemkov pod 
parkovacími plochami a pripraviť návrh na úpravu podmienok v zmysle IS 80 - Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. 

 
číslo: 128/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 39 – Pravidlá pre započítanie nákladov 
vynaložených na zhodnotenie majetku mesta Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 39 – Pravidlá pre započítanie nákladov 
vynaložených na zhodnotenie majetku mesta Prievidza. 
 

číslo: 129/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Oáza pokoja“ a možnosti čerpania 
finančných prostriedkov, 

II.  odporúča MsZ  
 schváliť  
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a) predloženie projektu s názvom: „Oáza pokoja“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 200 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 130/15 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Krížom krážom po Hornej Nitre“, 
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,   

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Krížom krážom po Hornej Nitre“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 200 € t.j. 12 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 131/15 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Námestie slobody“ a možnosti získania 
finančného daru,   

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Námestie slobody“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 250 € t.j. 20 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 132/15 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého,  
Prievidza, Ul. A. Hlinku, pred domom piaristov – III.etapa “ a možnosti čerpania 
finančných prostriedkov,    

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Socha sv. Jána Nepomuckého,  Prievidza, Ul. A. 

Hlinku, pred domom piaristov – III. etapa“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10% z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 133/15 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Športovo- relaxačná zóna v Prievidzi“ 
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,      

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Športovo- relaxačná zóna v Prievidzi“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 134/15 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Oprava sociálnych zariadení – ZŠ 
Energetikov, Prievidza“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,      

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
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a) predloženie projektu s názvom: „Oprava sociálnych zariadení – ZŠ Energetikov, 
Prievidza“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 
 

číslo: 135/15 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Sanácia statických porúch bloku G- I. 
etapa, ZŠ Malonecpalská“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,      

II.  odporúča MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Sanácia statických porúch bloku G- I. etapa, ZŠ 

Malonecpalská“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 500 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo: 136/15 
Mestská  rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o pripravovanej  výzve MH SR pre mestá a obce na modernizáciu  verejného 
osvetlenia,  

II.  odporúča MsZ  
schváliť spracovanie projektového zámeru mesta a podpornej dokumentácie 
k pripravovanej výzve pre mestá a obce na modernizáciu  verejného osvetlenia. 

 
číslo: 137/15 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 
    návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza In memoriam 
       a)  Jozefovi Novákovi, odbojárovi, rušňovodičovi pancierového vlaku HURBAN 
 za  podiel na národnooslobodzovacom boji    pri príležitosti  70. výročia oslobodenia 
 mesta Prievidza a skončenia II. svetovej vojny,  
 b)  Jozefovi Matejekovi, odbojárovi, rušňovodičovi pancierového vlaku MASARYK  
 za  podiel na národnooslobodzovacom boji   pri príležitosti  70. výročia oslobodenia 
 mesta Prievidza, 
II.  odporúča MsZ 

    schváliť  udelenie Ceny mesta  Prievidza In memoriam 
a) Jozefovi Novákovi, odbojárovi, rušňovodičovi pancierového vlaku HURBAN za 
podiel na národnooslobodzovacom boji   pri príležitosti  70. výročia oslobodenia mesta 
Prievidza,  
b) Jozefovi Matejekovi, odbojárovi, rušňovodičovi pancierového vlaku MASARYK za  
podiel na národnooslobodzovacom boji   pri príležitosti  70. výročia oslobodenia mesta 
Prievidza. 

 
číslo: 138/15 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

Návrh  Štatútu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi, 
II.   odporúča MsZ 

  schváliť  Štatút  Zariadenia pre seniorov v Prievidzi. 
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číslo: 139/15 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

a) vzdanie sa  Kataríny Čičmancovej členstva v Rade školy ZŠ, Rastislavova ul., 
Prievidza, 
b) návrh na delegovanie Heleny Dadíkovej ako nového zástupcu mesta do Rady školy 
– ZŠ, Rastislavova ul., Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť delegovanie Heleny Dadíkovej ako zástupcu mesta do Rady školy – ZŠ, 
Rastislavova ul., Prievidza.  

 
číslo: 140/15 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 

návrh na prerokovanie platu primátorky mesta v zmysle zákona NR SR č. 253/1994   
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v platnom znení; 

II.          odporúča MsZ  
  zrušiť  uznesenie MsZ v Prievidzi č. 516/2014 ku dňu 31.12.2014; 

III.         odporúča MsZ   
  schváliť stanovenie platu primátorky mesta na volebné obdobie  v zmysle zákona NR 

SR č.  253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v platnom znení, pričom stanovuje: 

  s účinnosťou od 1.1.2015 plat podľa § 3 zákona, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 
podľa § 4 ods.1 zákona, zvýšenie platu vyčísleného podľa § 3 zákona (v zmysle § 4 
ods. 2 zákona) o 70 % a mesačné vyplácanie platu, (presná výška platu 4 215 €). 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi plat primátorky mesta opätovne raz ročne prerokuje. 

       
číslo: 141/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na stanovenie odmeny a platu zástupcu primátorky mesta na 
volebné obdobie 2014 - 2018 v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení; 

II.        odporúča MsZ   
zrušiť uznesenie MsZ v Prievidzi č. 517/14; 

III.       odporúča MsZ schváliť   
- stanovenie mesačnej odmeny zástupcu primátorky mesta na volebné obdobie 2014 

– 2018 podľa § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení vo výške 65 % z 
určeného platu primátora mesta a mesačné vyplácanie odmeny. Zástupcovi 
primátorky mesta patrí takto stanovená mesačná odmena (presná výška 2 740 €);  

- stanovenie platu zástupcu primátorky mesta na volebné obdobie 2014 – 2018 podľa 
§ 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení vo výške 65 % z určeného platu 
primátora mesta a mesačné vyplácanie platu. Zástupcovi primátorky mesta patrí 
takto schválený plat (presná výška 2 740 €);  
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- zástupca primátorky mesta má nárok len na jedno plnenie, odmenu alebo plat v 
nadväznosti na určený rozsah plnenia povinností, uvedených v poverení na výkon 
jeho funkcie.  

 
           
číslo: 142/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť  spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom v Prievidzi, Ul. G. 
Švéniho 3H, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  
časti  pozemkov  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 
6652/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 67 288 m2, parcela  registra C KN č. 
6652/33, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 7415 m2, parcela  registra C KN č. 
6652/183, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 199 m2, parcela  registra C KN č. 
6652/184, ostatné plochy s výmerou 57 m2, parcela  registra C KN č. 6652/194, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 117 m2,  parcela  registra C KN č. 6652/195, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 43 m2,  parcela  registra C KN č. 6652/197,  
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 28 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – 
horúcovodnej prípojky k novovybudovanému bytovému domu na sídlisku Necpaly, 
Gazdovská ulica 13,15, súpis. číslo 1338, v rozsahu 201 m2 a práva prechodu 
a prejazdu motorovým vozidlom  za účelom údržby a kontroly teplovodného potrubia, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela  registra C KN č. 6652/1, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 67 288 m2, parcela  registra C KN č. 6652/33, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 7415 m2, parcela  registra C KN č. 6652/183, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 199 m2,       parcela  registra C KN č. 6652/184, ostatné plochy 
s výmerou 57 m2, parcela  registra C KN č. 6652/194, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 117 m2,  parcela  registra C KN č. 6652/195, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 43 m2,  parcela  registra C KN č. 6652/197,  zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 28 m2 umiestnenie inžinierskych sietí – horúcovodnej prípojky 
k novovybudovanému bytovému domu na sídlisku Necpaly, Gazdovská ulica 13,15, 
súpis. číslo 1338, a strpieť  prechod a prejazd motorovým vozidlom za účelom údržby 
a kontroly teplovodného potrubia  v prospech spoločnosti Prievidzské tepelné 
hospodárstvo, a. s., so sídlom Prievidza, Ul. G. Švéniho 3H, podľa zamerania 
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za jednorazovú odplatu vo výške 300,00 € 
ako výnimku z Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza vzhľadom k tomu, 
že ide o investíciu pre potreby mesta a  s podmienkou, že investor sa písomne zaviaže, 
že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych 
sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z 
prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto 
vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150,00 € za každý deň omeškania. 

 
číslo: 143/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť  spoločnosti LKKH, s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska 460, o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemkov  vo  
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 3551/12, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 59 m2, parcela  registra C KN č. 3551/10, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 25 m2, parcela  registra C KN č. 3546/1, zastavaná plocha 
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a nádvorie s výmerou 3939 m2,       parcela  registra C KN č. 3551/11, záhrady 4 m2, 
právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky (v rozsahu približne 350 - 400 m 
+ ochranné pásmo), 

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela  registra C KN č. 3551/12, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 59 m2, parcela  registra C KN č. 3551/10, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 25 m2, parcela  registra C KN č. 3546/1, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 3939 m2,  parcela  registra C KN č. 3551/11, záhrady 4 m2 
umiestnenie inžinierskych sietí  – vodovodnej prípojky v prospech vlastníka objektu 
budúceho motorestu podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za 
odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí ako 
násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a 
šírky ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami 
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo 
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2, a to 
všetko za podmienok: 

- povinnosť zaplatiť 100 % predpokladanej odplaty za zriadenie vecného bremena 
vypočítanej na základe schválenej žiadosti a žiadateľom predloženej predbežnej situácie 
pri podpise zmluvy  o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a finančné 
dorovnanie v zmysle porealizačného zamerania geometrickým plánom, 

- vodovodnú prípojku viesť v zeleni a popod cestu realizovať pretlakom, 
- s odkladacou podmienkou odsúhlasenia projektu dopravného napojenia dopravným 

inžinierom,  
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, 

potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať 
odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných 
vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať 
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150,00 
€ za každý deň omeškania. 

 
číslo: 144/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti DSI DATA, s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377 , 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov 
vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 8114/101, ostatné plochy 
s výmerou  119 m2,parcela  registra C KN č. 8114/79, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 21 371 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – pokládky optického 
telekomunikačného kábla do zeme pre spoločnosť  Rübig SK, k.s. (dĺžka zemného 
vedenia 20 m + ochranné pásmo 0,5m po oboch stranách vedenia), 

II. odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela  registra C KN č. 8114/101, ostatné plochy 
s výmerou  119 m2, parcela  registra C KN č. 8114/79, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 21 371 m2 umiestnenie inžinierskych sietí – pokládky optického 
telekomunikačného kábla do zeme pre spoločnosť  Rübig SK, k.s. v prospech 
spoločnosti DSI DATA, s. r. o., podľa zamerania geometrickým plánom na 
neobmedzenú dobu za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy 
vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej strane a ceny 
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rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej 
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú 
prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v 
danej lokalite je 40,00 €/m2, a to všetko za podmienok: 

- povinnosť zaplatiť 100 % predpokladanej odplaty za zriadenie vecného bremena 
vypočítanej na základe schválenej žiadosti a žiadateľom predloženej predbežnej situácie 
pri podpise zmluvy  o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a finančné 
dorovnanie v zmysle porealizačného zamerania geometrickým plánom, 

- chránička bude uložená v hĺbke 2 m pod úrovňou terénu v časti šírky kruhového objazdu 
(západná strana smer plánovanej cesty na Bojnice), 

- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, 
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať 
odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných 
vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať 
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150,00 
€ za každý deň omeškania.  

 
číslo: 145/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti BRK GROUP, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Rad L. N. Tolstého 
1866/21, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov  vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, na parcele registra C KN č. 
5086/59, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 59   m2,  parcele registra C KN č. 
5086/30, zastavané plochy a nádvoria    s výmerou 175  m2 práva prechodu pešo 
a prejazdu motorovým vozidlom (v rozsahu približne 6,5 m x 5,2 m) z miestnej 
komunikácie na Ulici I. Bukovčana k pozemku vo vlastníctve žiadateľa  parc. č. 5086/45  
a súhlas s vybudovaním 2 ostrovčekov z vodiaceho obrubníka, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým 
vozidlom v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom po časti pozemkov v k. ú. 
Prievidza, C KN č. 5086/59, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 59   m2,  parcele 
registra C KN č. 5086/30, zastavané plochy a nádvoria    s výmerou 175  m2  

z komunikácie na Ulici I. Bukovčana k pozemku parcela registra C KN č. 5086/45 
v prospech vlastníka pozemku parc. č. 5086/45 a vydanie súhlasu s vybudovaním                  
2 ostrovčekov z vodiaceho obrubníka. 

 
číslo: 146/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti BRK GROUP, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Rad L. N. Tolstého 
1866/21, o vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním 2 parkovacích miest  na 
časti parcely registra  C KN č. 5086/30 na Ul. I. Bukovčana v rozsahu približne 4,8 m x 
5,2 m  (ako náhrada za zrušené parkovacie miesta kvôli vjazdu), 

II. odporúča MsZ 
schváliť  vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním dopravného značenia 
obmedzujúceho státie vozidiel na časti pozemkov mesta na parc. reg. C KN č. 5086/59, 
zast. plochy a nádvoria s výmerou 59 m2 a  parcele registra C KN č. 5086/30, zastavané 
plochy a nádvoria    s výmerou 175  m2  pred vjazdom  k pozemku vo vlastníctve 
žiadateľa parcela  registra C KN č. 5086/45, za podmienok: 

- žiadateľ na pozemkoch vo svojom vlastníctve vybuduje parkovacie plochy – stojiská  
(nie objekt garážového domu), 
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- žiadateľ vybuduje nové  parkovacie miesta (ako náhradu za zrušené parkovacie miesta 
kvôli vjazdu)   a to v rozsahu zabratej plochy určenej pre vstup na pozemky vo 
vlastníctve žiadateľa, ktoré budú zodpovedať rozmerovým normatívom pre parkovacie 
miesta a vybuduje ich v lokalite určenej mestom Prievidza a zároveň ich  bezplatne 
odovzdá do majetku mesta.  

    
číslo: 147/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jaroslava Vala a Silvie Valovej,  spoločný trvalý pobyt  Prievidza, Urbárska 
ul. 943/1, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  
pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 2656, 
zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 1 755 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – 
prípojky plynu, vody a kanalizácie k plánovanej výstavbe rodinného domu na parcele 
registra C KN č. 2648/3, záhrady s výmerou  317 m2 (predpokladaný rozsah vecného 
bremena 22,5 m + ochranné pásmo), 

II.   odporúča  MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú. Prievidza,  parcela  registra C KN č. 2656, zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou 1 755 m2   právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu, vody 
a kanalizácie, v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č. 
2648/3,  podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  
podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  
rozlohy pozemku v m2 vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  
ochranného  pásma po každej strane a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami 
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo 
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 20,00 €/m2; a to 
všetko za podmienok: 

- povinnosť zaplatiť 100 % predpokladanej odplaty za zriadenie vecného bremena 
vypočítanej na základe schválenej žiadosti a žiadateľom predloženej predbežnej situácie 
pri podpise zmluvy  o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a finančné 
dorovnanie v zmysle porealizačného zamerania geometrickým plánom, 

- prípojky realizovať pretlakom popod cestu bez narušenia cestnej komunikácie, 
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, 

potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať 
odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných 
vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať 
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150,00 
€ za každý deň omeškania.  

 
číslo: 148/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Ladislava Beera,  trvalý pobyt  Bojnice, Lány 1417/52, o prehodnotenie 
výšky odplaty za zriadenie vecného bremena, nakoľko ide o výstavbu verejne 
prospešného zariadenia 
(uznesením Mestského zastupiteľstva č. 341/11 zo dňa 29.11.2011 bolo schválené 
zriadenie vecného bremena  - právo uloženia inžinierskych sietí  pre stavbu Rozšírenie 
verejného vodovodu DN 100 a plynovodu DN 50 na pozemkoch v k. ú. Prievidza vo 
vlastníctve mesta, a to za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta), 

II.   neodporúča MsZ  
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schváliť zmenu  výšky odplaty za zriadenie vecného bremena pre stavbu Rozšírenie 
verejného vodovodu DN 100 a plynovodu DN 50 na pozemkoch v k. ú. Prievidza 
(schválené uzn. MsZ č. 341/11). 

číslo: 149/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosti  Zlaty Mrázikovej, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 739/22, Stanislava 
Oboňu, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 28, Miroslava Kuruca, trvalý pobyt  
Prievidza, Fialková ul. č. 26, Mgr. Andreja Benzíra, trvalý pobyt Prievidza, Na karasiny č. 
247/27 a Jiřiho Horského, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 738/20, o kúpu 
pozemkov v k. ú. Prievidza, v celosti a časti pozemkov priľahlých k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov,  podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, na účel 
prístupu k ich nehnuteľnostiam a zriadenia záhradiek, 

II.  ukladá právnej kancelárii 
vyzvať žiadateľov k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľností užívaných 
žiadateľmi bez právneho dôvodu a tiež k usporiadaniu právnych vzťahov k priľahlým 
nehnuteľnostiam  so zarovnaním hranice pozemkov približne 4 m od existujúceho 
ihriska, s návrhom kúpnej ceny 13,00 €/m2 a s podmienkou súhlasu všetkých žiadateľov.  
 

číslo: 150/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti M – KOVO,  s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Južná ul. č. 167/4,   
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, časti pozemku  parcela registra C KN č. 3591/1, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou približne 600 m2, na účel výstavby skladových 
a výrobných priestorov, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámer   mesta     Prievidza    predať  prebytočný majetok     mesta,  
nehnuteľnosť   v  k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 3591/1/1, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou približne 600 m2, podľa skutočného zamerania  
geometrickým plánom,  pre spoločnosť M – KOVO s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Južná 
ul. č. 167/4,    na účel výstavby skladových a výrobných priestorov. 

 
číslo: 151/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemku, časti parcely registra C KN  č. 3591/1, 
zastavané plochy a nádvoria s rozsahu výmery 600 m2, na podnikateľské účely, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, pozemok, parcela registra C KN  č. 3591/344, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 660 m2 odčlenený GP č. 251/2015 z pozemku parc. registra C KN č. 3591/1 
formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
1.   využitie: na podnikateľské účely, 
2. kúpna cena: minimálne vo výške 10,96 €/m2,  
3.   termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 152/15 
Mestská rada 
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I. berie na vedomie 
a)  žiadosť JUDr. Ctibora Stachu a manž., trvalý pobyt Bojnice, Zámok a okolie č. 12, 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza,  časť pozemku  z parcely registra C KN č. 2256, 
zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery  približne 80 m2,  na účel zarovnania 
hranice pozemku – susednej parcely č. 2255/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov, 
b)  informáciu,  že  dňa 13.03.2015 bol  na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
predať prebytočný    majetok   mesta,  nehnuteľnosť   v  k. ú.  Prievidza, uvedenej                 
v  písm. a)  bod  I. tohto   uznesenia, na  účel  zarovnania  hranice  pozemku,  pre JUDr. 
Ctibora   Stachu  a  manž.,  trvalý  pobyt  Bojnice,   Zámok  a  okolie  č. 12, 

II. odporúča MsZ 
schváliť prevod  prebytočného majetku mesta,  nehnuteľnosť   v  k. ú. Prievidza,  
pozemok  parcela registra C KN č. 2256/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 93 
m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 11/2015-PD, vypracovaným spoločnosťou 
GEODÉZIA LMPD, s.r.o., so sídlom v Žiline, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou 
dňa 06.02.2015 pod č. 108/2015 (zarovnanie pozemku za podmienok stanovených 
TSMPD, s.r.o., Prievidza),  na účel zarovnania hranice pozemku, za cenu 75,00 €/m2   
pre JUDr. Ctibora Stachu a manž., trvalý pobyt Bojnice, Zámok a okolie č. 12,    
spôsobom predaja hore uvedeného  pozemku podľa § 9a  ods. 8   písm. e)  zákona   č. 
138/1991 Zb. o   majetku   obcí  v znení   neskorších    predpisov  ako dôvod  hodný  
osobitného zreteľa  odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne  priľahlý  
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  žiadateľov,    ktorí  budú   zabezpečovať  namiesto  
mesta  podľa  § 4 ods. 3 písm. g) zákona č.    369/1990     Zb.    o    obecnom     zriadení     
v   znení     neskorších      predpisov    verejnoprospešné služby – správu a údržbu 
verejnej zelene.  

 
číslo: 153/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti ALFAPLAST trade, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Šumperská ul. č. 
2, o kúpu stavby chodníka na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 
3510/1, orná pôda, v rozsahu výmery  80 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania. 
Pozemok,  na ktorom sa predmetná stavba nachádza, je vo vlastníctve spoločnosti,  

         b)  informáciu,  že  dňa 13.03.2015 bol  na  úradnej  tabuli   zverejnený  zámer  mesta     
         predať prebytočný  majetok mesta,  stavbu chodníka na pozemku  v k. ú. Prievidza, 

uvedenej  v písm.  a)  bod  I. tohto   uznesenia, na  účel majetkovoprávneho 
usporiadania, pre spoločnosť ALFAPLAST trade, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, 
Šumperská ul. č. 2, 

II.  odporúča MsZ  
schváliť prevod prebytočného majetku mesta  v  k. ú. Prievidza, a to stavbu chodníka na 
pozemku parcela registra C KN č. 1981/29, ostatná plocha s výmerou 94 m2, odčlenenej 
Geometrickým plánom č. 222/2015 z pozemku, parcela registra C KN č.  1981/1, ostatná 
plocha, na ktorú list vlastníctva nie je založený, pôvodne parcela registra  E KN                    
č.  3510/1, orná pôda s výmerou 274 m2, vedená na LV č. 8465, pre spoločnosť 
ALFAPLAST trade, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Šumperská ul. č. 2,, za cenu 12 €/m2,  
na účel majetkovoprávneho usporiadania stavby chodníka na pozemku vo vlastníctve 
spoločnosti, spôsobom predaja hore uvedeného prebytočného majetku mesta podľa § 
9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaná stavba chodníka sa 
nachádza na pozemku vo vlastníctve spoločnosti a je bezprostredne priľahlá k jej 
nehnuteľnostiam. 
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číslo: 154/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť PhDr. Františka Andrejovského a Anny Andrejovskej, spoločne trvalý pobyt 
Prievidza,  Ul. Jána Kollára 9, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela  registra C 
KN č. 4870/1, ostatné plochy v rozsahu výmery  57 m2, na účel zabezpečenia vstupu na 
nadstavované podlažie, rozšírenie skladových, servisných a kancelárskych priestorov, 

II.  neodporúča MsZ  
schváliť zámer  mesta  Prievidza   predať majetok mesta,  nehnuteľnosť  v  k. ú.   
Prievidza,  časť pozemku parcela registra  C KN  č. 4870/1, ostatné plochy  vo výmere 
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom (približne 23 m2),  pre PhDr. 
Františka  Andrejovského  a  Annu Andrejovskú, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. 
Jána Kollára 9,  na účel  zabezpečenia vstupu na nadstavované podlažie, rozšírenie 
skladových, servisných a kancelárskych priestorov. 
 

číslo: 155/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ladislava Mokrého a manž., trvalý pobyt  Prievidza, Veterná ul. č. 279/4, 
o zníženie kúpnej ceny pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2869/9, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 102 m², v celosti, na účel využívania ako 
okrasnej záhradky, ktorý im bol schválený na predaj uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 70/15 dňa 24.02.2015 za cenu 30,00 €/m2. Svoju žiadosť 
odôvodňujú dôchodkovým vekom (starobný dôchodca, invalidná dôchodkyňa), teda nie 
sú schopní kúpnu cenu uhradiť. 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zníženie kúpnej ceny pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN                      
č. 2869/9, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 102 m², v celosti, (predaj schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 70/15 dňa 24.02.2015).   
 

číslo: 156/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jozefa Mokráňa a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 
29/15, o kúpu pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka, parcely č. 155/4, č. 156/2 a časť parcely 
č. 1364/1, na účel rozšírenia prístupovej cesty k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, 
b)  informáciu,  že  dňa 13.03.2015 bol  na  úradnej  tabuli   zverejnený  zámer  mesta 
predať prebytočný  majetok mesta,  nehnuteľnosti  v k. ú.   Veľká Lehôtka, uvedených 
v písm.  a)  bod  I. tohto   uznesenia, na  účel rozšírenia  prístupovej cesty, pre Jozefa 
Mokráňa a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. M. Rázusa č. 29/15, Prievidza, 

II.  odporúča MsZ  
schváliť prevod prebytočného majetku mesta,  nehnuteľnosti  v  k. ú.   Veľká Lehôtka,  
pozemky parcela registra  C KN  č. 155/7, diel č. 1, záhrada s výmerou 30 m2, parcela 
registra C KN č. 156/2, diel č. 2, záhrada s výmerou 28 m2 a parcela registra C KN č. 
157/4, diel č. 3, záhrada s výmerou 6 m2, všetky tri parcely   odčlenené Geometrickým 
plánom č. 224/2015 z parcely registra E KN č. 1274, záhrada s výmerou 61 m2  (výmera 
upravená na skutočný stav), zapísaná na LV č. 1599  a parcela registra C KN č. 157/5, 
diel č. 4,  zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 m2, odčlenená hore uvedeným 
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geometrickým plánom z parcely  registra E KN č. 1364/1, zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaná na  LV č. 1599, pozemky spolu s výmerou 68 m2, pre Jozefa Mokráňa a manž., 
spoločne trvalý pobyt Ul. M. Rázusa č. 29/15, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2,  na účel 
rozšírenia prístupovej cesty k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve; spôsobom predaja hore 
uvedených pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený 
tým, že žiadané pozemky sú  bezprostredne priľahlé  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľov. 

 
číslo: 157/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Guiseppe Farenga, SEPLACK, miesto podnikania Nedožery-Brezany, 
Budovateľská ulica 305/79, o nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku 
parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery               
7 m2, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia pred stánkom rýchleho občerstvenia 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 dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. 
Prievidza: 
- nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 7 m2, pred stánkom rýchleho občerstvenia vo vlastníctve 
žiadateľa 
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy 
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko 
nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, 
- a to za podmienok  - nájomného 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, pre Guiseppe Farenga, SEPLACK, s miestom 
podnikania v Nedožeroch Brezanoch, Budovateľská ul. č. 305/79.   
 

číslo: 158/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie         

žiadosť spol. Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská 
ulica 1, o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 
2088/3 zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 1835/6 
zastavané plochy nádvoria, spolu v rozsahu výmery 27,5 m² na účel zriadenia dvoch 
parkovacích miest, 

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 dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. 
Prievidza: 
- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 2088/3 
zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 1835/6 zastavané 
plochy nádvoria, spolu v rozsahu výmery 27,5 m² na účel zriadenia dvoch parkovacích 
miest, 
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- 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 odôvodnený tým, že 
ide o pozemok v bezprostrednej blízkosti budovy, v ktorej má žiadateľ sídlo firmy,  
-  za podmienok nájomného vo výške 10 €/m2/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou pre spol. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., so sídlom 
v Prievidzi, Košovská ulica 1. 

 
číslo: 159/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie         

žiadosť Marty Gaiplovej, trvalý pobyt Bojnice, Moyzesova 1066/25, o nájom 
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 70, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2 na účel zriadenia vonkajšieho celoročného 
sedenia, 

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 dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. 
Prievidza: 
a) nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 70, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2 na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so 
záberom pozemku počas celého roka, 
b) spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že predmet 
nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke na Ulici M.R.Štefánika 
vo vlastníctve žiadateľky, 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 a potreby obyvateľov mesta podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov; 
c) za podmienok  - nájomného 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 pre Martu Gaiplovú, trvalý pobyt Bojnice, Moyzesova 
1066/25. 

 
číslo: 160/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie         

žiadosť Mareka Danihela, Riečna ulica 365/19, Prievidza, o nájom nehnuteľnosti - časti 
pozemku, parcela registra C KN č. 788/7 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 
28 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel umiestnenia stánku - ľahkej stavby dočasného 
charakteru, 

II.  neodporúča MsZ  
schváliť zámer mesta Prievidza prenajať majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - 
časť pozemku, parcela registra C KN č. 788/7 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 28 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel umiestnenia stánku - ľahkej stavby 
dočasného charakteru pre  Mareka Danihela, Riečna ulica 365/19,  Prievidza. 

 
číslo: 161/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

žiadosť Mareka Danihela, Riečna ulica 365/19,  Prievidza, o nájom nehnuteľnosti - časti 
pozemku, parcela registra C KN č. 788/7 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 



 

UZNESENIA 
MESTSKEJ RADY 
 

 

18 
 

12 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel vonkajšieho sedenia so záberom pozemku počas 
celého roka, 

II.  neodporúča  MsZ  
schváliť zámer mesta Prievidza prenajať majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - 
časť pozemku, parcela registra C KN č. 788/7 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 12 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel vonkajšieho sedenia so záberom 
pozemku počas celého roka pre  Mareka Danihela, Riečna ulica 365/19,  Prievidza. 

 
číslo: 162/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

žiadosť Ester Masarykovej,  trvalý pobyt Prievidza,  Ulica F. Madvu 332/14, o nájom 
pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 210/29, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou            
18 m2, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže súpisné              
č. 1256, 

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 dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: 

- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - pozemok parcela C KN č. 210/29, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 18 m² vytvorený Geometrickým plánom č. 319/2014 z pozemku 
parcela reg. E KN č. 11-3226/101, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku 
pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa; 

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na predmete 
nájmu sa nachádza garáž vo vlastníctve žiadateľa; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 3,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zámere mesta prenechať 
do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre Ester Masarykovú,  
trvalý pobyt Prievidza, Ulica F. Madvu 332/14. 

 
číslo: 163/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť spoločnosti  MOBEST, s.r.o., Makovického 497/26, Prievidza, o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku pod stánkom – predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov z pozemku parcela registra C KN č. 95, v rozsahu výmery  8 m², 
zapísaného na LV č. 1   v k. ú. Prievidza; 
b) informáciu, že dňa 25.02.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku na LV č. 1, 
parcela registra C KN č. 95, v rozsahu výmery  8 m² pod stánkom – predaj novín, 
časopisov a tabakových výrobkov pre MOBEST, s.r.o., Makovického 497/26, Prievidza; 

II.       odporúča MsZ  
schváliť  pre spoločnosť MOBEST, s.r.o., Makovického 497/26, Prievidza,  nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok pod stánkom – predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov, časť pozemku z parcely registra C KN č. . 95, v rozsahu výmery  
8 m², zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Prievidza s podmienkou úpravy vonkajšieho vzhľadu 
stánku,   
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že na 
predmete nájmu sa nachádza predajný stánok predaj novín, časopisov a tabakových 
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výrobkov vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou 
o všestranný rozvoj a potreby obyvateľov mesta 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 trojmesačnou 
výpovednou lehotou. 

 
číslo: 164/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Vladimíra Meliška, trvalý pobyt Prievidza, Okružná ulica 189/10, o nájom 
nehnuteľnosti – časti pozemkov parcela E KN č. 11-3226/101 a parcela C KN č. 
8119/24 v rozsahu výmery 18 m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemku pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa, 

b) informáciu, že dňa 27.02.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
prenechať Vladimírovi Meliškovi, trvalý pobyt Prievidza, Okružná ulica 189/10, do 
nájmu nehnuteľnosti - pozemky parcela C KN č. 8119/40, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 1 m² vytvorený Geometrickým plánom č. 319/2014 z pozemku 
parcela reg. C KN č. 8119/24 a parcela reg. C KN č. 210/133 zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 17 m² vytvorený Geometrickým plánom č. 319/2014 
z pozemku parcela reg. E KN č. 11-3226/101,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre Vladimíra Meliška, trvalý pobyt Prievidza, Okružná ulica 189/10, nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľností v k. ú. Prievidza - pozemku parcela C KN č. 8119/40, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 1 m² vytvoreného Geometrickým plánom č. 319/2014 
z pozemku parcela reg. C KN č. 8119/24 a pozemku parcela reg. C KN č. 210/133 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m² vytvoreného Geometrickým plánom č. 
319/2014 z pozemku parcela reg. E KN č. 11-3226/101, na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemkov pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa; 

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na 
predmete nájmu sa nachádza garáž vo vlastníctve žiadateľa; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške  3,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 165/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Zumera Kučeru, miesto podnikania Ulica G. Švéniho 2671/3E, Prievidza, 
o nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 5066/1, 
ostatné plochy v rozsahu výmery 20 m2 na účel zriadenia vonkajšieho celoročného 
sedenia, 

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 dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. 
Prievidza: 
a) nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 5034/9, ostatné plochy 
v rozsahu výmery 20 m2 na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so záberom 
pozemku počas celého roka; 
b) spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že predmet 
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nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke na Ulici J. M. Hurbana 
28 vo vlastníctve žiadateľa, 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 a potreby obyvateľov mesta podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov; 
c) za podmienok  - nájomného 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 a za podmienky odstránenia stánku na Námestí slobody 
pre Zumera Kučeru, miesto podnikania Ulica G. Švéniho 2671/3E, Prievidza. 

 
číslo: 166/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Vladimíra Dodoka, trvale bytom Nitrianske Pravno, Dlhá 564/90, o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok pod stánkom – predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov z pozemku parcela registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery  5 m², zapísaného na LV č. 1   v k. ú. Prievidza; 
b) informáciu, že dňa 25.02.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku na LV č. 1, 
parcela registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery  5 m², 
pod stánkom – predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov pre Vladimíra Dodoka, 
trvale bytom Nitrianske Pravno, Dlhá 564/90; 

II.  odporúča MsZ  
schváliť  pre Vladimíra Dodoka, trvale bytom Nitrianske Pravno, Dlhá 564/90,  nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť, pozemok pod stánkom predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, 
časť parcely registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery  5 
m², zapísanej na LV č. 1,   
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že na 
predmete nájmu sa nachádza predajný stánok predaj novín, časopisov a tabakových 
výrobkov vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou 
o všestranný rozvoj a potreby obyvateľov mesta podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
- za podmienok - nájomného pod stánkom vo výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú 
trojmesačnou výpovednou. 

 
číslo: 167/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Kolotoče Šiatinský, s.r.o., so sídlom v Novákoch, Baníkov 75/14,  
o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 900 m², od 1.4.2015 do 26.04.2015, na účel 
prevádzkovania lunaparku; 
b) informáciu, že dňa 25.02.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku na LV č. 1, 
parcela registra C KN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 900 
m², od 1.4.2015 do 26.04.2015, na účel prevádzkovania lunaparku pre spol. Kolotoče 
Šiatinský s.r.o., so sídlom v Novákoch, Baníkov 75/14; 

II.  odporúča MsZ  
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schváliť pre spoločnosť Kolotoče Šiatinský, s.r.o., so sídlom v Novákoch, Baníkov 75/14,  
nájom prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 900 m², na účel prevádzkovania 
lunaparku; 
- 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 lunapark, 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 môže byť posudzovaný nájom nehnuteľného majetku na športové 
účely; 
-  za podmienok  - nájomného za obdobie od 01.04.2015 do 13.04.2015  vo výške 0,02 
€/m2/deň a za obdobie od 14.04.2015 do 26.04.2015 vo výške 0,05 €/m2/deň, čo 
predstavuje celkovú sumu 819 €. 

 
číslo: 168/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť 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, že dňa 25.02.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku na LV č. 1, 
parcela registra 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 pre 
Stanislava Lihotského, miesto podnikania Malá Čausa 6; 

II.  odporúča  MsZ  
schváliť pre Stanislava Lihotského, miesto podnikania Malá Čausa 6, nájom dočasne 
prebytočného 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 môže byť posudzovaný nájom nehnuteľného majetku na 
športové účely; 
- za podmienok  –  nájomného vo výške  800 €/mesiac, na dobu určitú od 1.5.2015 do 
31.10.2015 s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
 

číslo: 169/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti BEKALUBE Slowakai, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Priemyselná 
ulica č. 14, o nájom nehnuteľnosti - časti pozemku parcela registra C KN č. 5086/1 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 24 m2, zapísaného na LV č. 1, na 
účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia a časti pozemku parcela registra C 
KN č. 5086/1 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 29 m2, zapísaného na LV 
č. 1, na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, 
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b) informáciu, že dňa 10.03.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku na LV č. 1, 
parcela registra C KN č. 5086/1 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 24 m2 a 
časti pozemku parcela registra C KN č. 5086/1 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 29 m2, zapísaného na LV č. 1 na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho 
sedenia pre spoločnosť BEKALUBE Slowakai, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Priemyselná 
ulica č. 14;  

II.   odporúča MsZ  
schváliť  pre spoločnosť BEKALUBE Slowakai, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Priemyselná 
ulica č. 14,  nájom dočasne prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza: 
- nehnuteľnosti - časti pozemku parcela registra C KN č. 5086/1 zastavané plochy a 
nádvoria v rozsahu výmery 24 m2, zapísaného na LV č. 1, na účel umiestnenia 
celoročného vonkajšieho sedenia (terasy) a časti pozemku parcela registra C KN č. 
5086/1 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 29 m2, zapísaného na LV č. 1, na 
účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia (terasy); 
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že predmet 
nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke spoločnosti 
BEKALUBE Slowakai s.r.o., vo vlastníctve žiadateľa, 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 a potreby obyvateľov mesta podľa zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 
- za podmienok  - nájomného 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: 170/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Moniky Meliškovej, trvalý pobyt Prievidza, Pod horou č. 444/4, o odklad 
uzavretia kúpnej zmluvy do konca decembra 2015 na nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, 
novovytvorené pozemky, parcela registra C KN č. 5600/2, zastavané plochy a nádvoria 
a parcela registra C KN č. 5600/4, zastavané plochy a nádvoria, spolu s výmerou 76 m2,  
na účel majetkovoprávneho usporiadania, schválené na predaj uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi č. 66/15 zo dňa 24.02.2015 za cenu 20,00 €/m2. Kupujúca 
svoju žiadosť odôvodnila nepriaznivou finančnou situáciou, 

II. odporúča MsZ 
           schváliť výnimku z Internej smernice IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku  

mesta Prievidza, Čl. 3.9 bod 3.9.9. a kúpnu zmluvu s kupujúcou Monikou Meliškovou, 
trvalý pobyt Prievidza, Pod horou č. 444/4, uzavrieť najneskôr do 10 mesiacov od 
doručenia oznámenia o schválení prevodu vlastníctva majetku mesta podľa bodu I. tohto 
uznesenia (najneskôr do 11.01.2016). 
 

číslo: 171/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 informáciu 

a) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe 
uznesenia MsZ č. 39/15 zo dňa 27.01.2015 o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to stavby na Novej ulici, súpisné č. I.470, 
vedenej na LV č. 294 ako administratívna budova červeného kríža, nachádzajúcej sa na 
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pozemku parcela registra  C KN č. 2192 a pozemku parcela registra C KN č. 2192, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou  453 m²,  na podnikateľské účely, prípadne 
bývanie;  
b) o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti 
podľa písm. a) tohto bodu. Predložený súťažný návrh Matúša Haronika, s miestom 
podnikania  Prievidza, Snežienkova 10 , IČO: 41850131, spĺňa podmienky obchodnej 
verejnej súťaže;  

II. odkladá  
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na najbližšie rokovanie MsR.  

 
číslo: 172/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
        informáciu 

a) o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe 
uznesenia MsZ č. 41/15 zo dňa 27.01.2015 o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to areálu bývalej materskej školy na 
Nedožerskej ceste v Prievidzi, a to objektu súpisné č. 30192 ( na LV 1 zapísaný ako 
materská škola, budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) na pozemku, parcela 
registra C KN  č. 6577/3, zastavané plochy a nádvorie a pozemok parcela registra C KN 
č. 6577/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 4 334 m2 , na podnikateľské účely bez 
činností výrobného charakteru.  
b) o doručení troch súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti 
podľa písm. a) tohto bodu, a to: 
- RADETON SK s. r. o., so sídlom Prievidza, J. Kollára 17; 
- VOICE, s. r. o., so sídlom Trenčín, Dolný Šianec 1; 
- FaceHome s. r. o., so sídlom Žilina, A. Bernoláka 13/14   

II. odkladá 
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na najbližšie rokovanie MsR.  
  

číslo: 173/15 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o 
nájom nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza parcela reg. č. 2374/10, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 30 m², vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na 
základe uzn. MsZ  č. 28/15 zo dňa 27.01.2015, 
b) informáciu o doručení dvoch súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na nájom 

nehnuteľnosti podľa písm. a).  
Predložené súťažné návrhy nespĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
SLOVACHEM PLUS, s.r.o., so sídlom Prievidza, Ulica M. R. Štefánika 43 
SUPER TAXI – WHITE TAXI s.r.o., so sídlom Prievidza, Jánošíkova ulica 1 

II.  vylučuje 
- súťažný návrh spol. SLOVACHEM PLUS, s.r.o., so sídlom Prievidza, Ulica M. R. 

Štefánika 43 z dôvodu nepredloženia návrhu nájomnej zmluvy, 
- súťažný návrh spol. SUPER TAXI – WHITE TAXI s.r.o., so sídlom Prievidza, 

Jánošíkova ulica 1,  z dôvodu nedodržania podmienok vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže, a to uzatvorenia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú 
s jednomesačnou výpovednou lehotou, 

II. vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe uzn. 
MsZ č. 28/15 zo dňa 27.01.2015 ako neúspešnú. 
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číslo: 174/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na nájom 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 
30 m²  nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanice v Prievidzi na Ulici T. Vansovej, 
na účel stanoviska taxi služby,  

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza prenajať dočasne prebytočný majetok - pozemok v k.ú. 
Prievidza, parcela reg. C KN č. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
 30 m² nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanice v Prievidzi na Ulici T. 
 Vansovej, na účel stanoviska taxi služby, formou novej obchodnej verejnej súťaže 
 s podmienkami:  
1. účel využitia: stanovisko taxi služby,  
2. nájomné: minimálne vo výške 170,00 €/m²/rok, 
3. úhrada nájomného: mesačne, 
Prílohou vyhlásenia OVS bude aj vzor súťažného návrhu nájomnej zmluvy.  
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy, 

III. ukladá náčelníkovi MsP 
zabezpečiť kontrolu nepovoleného záberu pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza,               
k. ú. Prievidza, parcela č. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa 
v komplexe autobusovej stanice na Ulici T. Vansovej v Prievidzi.  
 
 

číslo: 175/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.02.2015 
na základe uznesenia MsZ č. 17/15 zo dňa 27.01.2015 o  najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, objektu  bývalej II. ZŠ S. Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 
1936, orientačné č 12 D (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 552 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/12, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 552 m2, na podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru; 
b) informáciu o nedoručení žiadneho  súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu,  

II.      vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe 
uznesenia MsZ č. 17/15 zo dňa 27.01.2015 ako neúspešnú. 

 
číslo: 176/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

návrh mesta na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na predaj 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - objekt bývalej II. ZŠ S. 
Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 1936, orientačné č 12 D (na LV č. 1 
zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela 
registra C KN  č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2 a  pozemku, 
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parcela registra C KN  č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2, na 
podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru; 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, objekt bývalej II. ZŠ S. Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 
1936, orientačné č 12 D (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 552 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/12, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 552 m2, formou opakovanej obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami: 
1. využitie: na podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru, 
2. kúpna cena objektu: minimálne vo výške 174 574,00 € (80 % z ceny podľa ZP č. 

282/2014 zo dňa 31.12.2014), 
3. kúpna cena pozemku: minimálne vo výške 35 300,00 € (ZP č. 282/2014 zo dňa  
    31.12.2014,  63,95 €/m2),  
4. termín úhrady kúpnych cien: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 177/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.02.2015 
na základe uznesenia MsZ č. 18/15 zo dňa 27.01.2015 o  najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, objektu  bývalej II. ZŠ S. Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 
1937, orientačné č 12 E (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 546 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/11, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 546 m2, na podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru; 
b) informáciu o nedoručení žiadneho  súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu;  

II.      vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe 
uznesenia MsZ č. 18/15 zo dňa 27.01.2015 ako neúspešnú. 

 
číslo: 178/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

návrh mesta na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na predaj 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - objekt bývalej II. ZŠ S. 
Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 1937, orientačné č 12 E (na LV č. 1 
zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela 
registra C KN  č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m2 a  pozemku, 
parcela registra C KN  č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m2, na 
podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru; 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, objekt bývalej II. ZŠ S. Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 
1937, orientačné č 12 E (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 546 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/11, zastavané plochy a 
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nádvoria s výmerou 546 m2, formou opakovanej obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami: 
1.    využitie:  na podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru, 
2.  kúpna cena objektu: minimálne vo výške 178 082,00 € (80 % z ceny podľa ZP č.              
       282/2014 zo dňa 31.12.2014), 
3.    kúpna cena pozemku: minimálne vo výške 34 917,00 € (ZP č. 282/2014 zo dňa  
                                                                                           31.12.2014,  63,95 €/m2),  
4.    termín úhrady kúpnych cien: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 179/15 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 25.02.2015 
na základe uznesenia MsZ č. 19/15 zo dňa 27.01.2015 o  najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, objektu  bývalej II. ZŠ S. Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 
1940, orientačné č. 9   (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/10, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 526 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/10, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 526 m2, na podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru; 
b) informáciu o nedoručení žiadneho  súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu,  

II.    vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe 
uznesenia MsZ č. 19/15 zo dňa 27.01.2015 ako neúspešnú. 

 
číslo: 180/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - objekt bývalej II. ZŠ S. Chalupku na Zadnej ulici 
v Prievidzi, súpisné číslo 1940, orientačné č. 9   (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre 
školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/10, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 
829/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m2, na podnikateľské účely bez 
činnosti výrobného charakteru; 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, objekt bývalej II. ZŠ S. Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 
1940, orientačné č. 9 (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/10, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 526 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/10, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 526 m2, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
1.  využitie: na podnikateľské účely bez činnosti výrobného charakteru, 
2. kúpna  cena  objektu:  minimálne  vo  výške  178 329,00 €  ( 80 % z ceny podľa ZP  

č. 282/2014 zo dňa 31.12.2014), 
3.  kúpna cena pozemku: minimálne vo výške 33 638,00 € (ZP č. 282/2014 zo dňa  
                                                                                           31.12.2014,  63,95 €/m2),  
4.  termín úhrady kúpnych cien: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
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Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 181/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

a) informáciu o obchodných verejných súťažiach o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmlúv na prevod  nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza:  
parcela reg. č.370/82, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
parcela reg. č.370/81, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
parcela reg. č.370/80, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
parcela reg. č.370/79, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
parcela reg. č.370/78, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
parcela reg. č.370/77, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
parcela reg. č.370/76, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
parcela reg. č.370/75, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
parcela reg. č.370/74, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
parcela reg. č.370/73, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
parcela reg. č.370/72, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
parcela reg. č.370/71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
parcela reg. č.370/70, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m²  
vyhlásených mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe uzn. MsZ  č. 13/15 zo dňa 
27.01.2015 

b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a),  

II. vyhodnocuje  
obchodné verejné súťaže vyhlásené mestom Prievidza dňa 25.02.2015 na základe uzn. 
MsZ č. 13/15 zo dňa 27.01.2015 ako neúspešné. 

 
číslo: 182/15 
Mestská rada 
I.       žiada architekta mesta 

pripraviť návrh o možnostiach využitia pozemkov vo vlastníctve mesta na Sadovej ulici 
v Prievidzi.   

 
číslo: 183/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť spol. GOMBARČÍK, spol. s r.o., so sídlom v Novákoch, Šoltésovej 227 
a) o vrátenie časti kúpnej ceny 150 €/m² za časť pozemku parcela reg. C KN č. 924/1 

v rozsahu výmery približne 102 m²,  
b) informáciu o vypracovaní Geometrického plánu č. 230/2015, ktorým boli vytvorené 

pozemky parcela reg. C KN č. 924/3 s výmerou 53 m² a parcela reg. C KN č. 924/4 
s výmerou 50 m²,  

II. odporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov parcela reg. C KN č. 924/3, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 53 m² a parcela reg. C KN č. 924/4, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 50 m², odčlenených Geometrickým plánom č. 230/2015 
z pozemku parcela reg. C KN č. 924/1 formou kúpy za cenu 100,51 €/m².  
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číslo: 184/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť Anny Petrášovej, trvale bytom Prievidza, Ul. J. Matušku 761/6, o predĺženie 
lehoty začatia výstavby z dôvodu nutnosti preloženia inžinierskych sietí (mesto Prievidza 
uzatvorilo dňa 07.04.2008 Kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení predkupného práva č. 
16/08 a dňa 08.11.2010 Zámennú zmluvu č. 01/10, na základe ktorých nadobudla Anna 
Petrášová vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – pozemkom parcela reg. C KN č. 4996/8 
a č. 4996/10 na účel výstavby domu služieb so zameraním na rýchločistiareň šatstva, 
vlasového štúdia, solária, predajne kozmetiky a vybudovania bytových jednotiek na 
ďalšom podloží), 

II.        odporúča MsZ 
schváliť pre Annu Petrášovú, trvale bytom Prievidza, Ul. J. Matušku 761/6, výnimku 
z Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza,  a to odklad začatia výstavby na 
pozemkoch v k. ú. Prievidza, parcela reg. C KN č. 4996/8 a č. 4996/10, do 31. 12. 2015 
s tým, že v prípade nesplnenia podmienok mesto odstúpi od zmluvy.  

 
číslo: 185/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

informáciu o záujme nájomcov pozemkov pod stavbami dočasných garáží na Ulici za 
depom v Prievidzi o kúpu pozemkov pod stavbami dočasných garáží, 

II. ukladá právnej kancelárii 
zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na pozemky pod stavbami dočasných 
garáží na Ul. za depom v Prievidzi.  

 
číslo: 186/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť spol. Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom v Bratislave, Ružinovská 1/E,  
súhlas s vybudovaním prístupového chodníka v rozsahu výmery 57 m2, k supermarketu 
LIDL na Nedožerskej ceste 183/13, na časti pozemku mesta Prievidza, parcela registra 
C KN č. 5258/2, ktorý následne po vybudovaní bezodplatne odovzdá do majetku mesta. 

II.   odporúča MsZ 
udeliť súhlas s vybudovaním prístupového chodníka k supermarketu LIDL pre spol. Lidl 
Slovenská republika, v.o.s., so sídlom v Bratislave, Ružinovská 1/E: 
- na nehnuteľnosti - časť pozemku parcela registra C KN č. 5258/2 v rozsahu výmery             
57 m2, 
- spôsob v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, odôvodnený tým, že 
vybudované prístupové chodníky, budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so 
základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný 
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov; 
-  za podmienky bezodplatného odovzdania stavby chodníka do majetku mesta.  

 
 

číslo: 187/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť Exekútorského úradu, Ul. Andreja Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou, o súhlas 
s predajom nehnuteľnosti, pozemku parcela C KN č. 11/5, ostatné plochy s výmerou 582 
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m2 v k. ú. Prievidza, ku ktorému má mesto Prievidza zriadené predkupné právo 
a o súhlas so zriadením exekučného záložného práva, a to na účel vyporiadania 
pohľadávky mesta Prievidza vo výške 863,04 € s príslušenstvom vyplývajúcej z 
Nájomnej zmluvy č. 30/2007, 

II.   ukladá právnej kancelárii  
ukladá rokovať s Exekútorským úradom, Ul.  Andreja Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou,  
o možnosti nadobudnutia vlastníctva mesta k predmetným pozemkom.  
 

číslo: 188/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť spol. T+T, a.s., so sídlom v Žiline, Ulica A. Kmeťa 18, o započítanie 
vynaložených nákladov vo výške 67 147 s DPH oproti platenému nájomnému, ktoré 
predstavuje ročne čiastku 14 548,80 € s DPH, 

II. odporúča MsZ 
schváliť uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č. 1/Gar/2014 o započítaní 
vynaložených nákladov vo výške 67 147 € s DPH spol. T+T, a.s., so sídlom v Žiline, 
Ulica A. Kmeťa 18 oproti platenému ročnému nájomnému, ktoré predstavuje ročne 
čiastku 14 548,80 € s DPH a to pravidelným započítavaním počas platenia nájomného 
za obdobie rokov 2015 – 2023 v ročnej výške 7 460,77 €.  

 
číslo: 189/15 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

návrh mesta o zámenu pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 1940/2 zastav. plocha 
a nádvorie s výmerou 343 m2, CKN parc. č. 1940/6 zastav. plocha a nádvorie s výmerou 
158 m2, CKN parc. č. 1940/7 zastav. plocha a nádvorie s výmerou 25 m2, CKN parc. č. 
1940/8 zastav. plocha a nádvorie s výmerou 453 m2 (spolu s výmerou 979 m2) vo 
vlastníctve TSK, zapísaných na liste vlastníctva č.  3425 za pozemky CKN parc. č. 20/1 
ostatná plocha s výmerou približne 924 m2, CKN parc. č. 22 zastav. plocha a nádvorie 
s výmerou 842 m2 (spolu s výmerou približne 1 766 m2), vo vlastníctve mesta, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 za účelom majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov pod Základnou školou na Rastislavovej ul.  a budovou bývalej polikliniky 
a bývalým röntgenom. Všetky stavby sú vo vlastníctve TSK, 

II. ukladá právnej kancelárii  
na predmetné nehnuteľnosti zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu 
a znaleckého posudku. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 23. 3. 2015 
od 117 do 189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ................................................     .................................................. 

                Július Urík                   Helena Dadíková 
               overovateľ I.                     overovateľ II. 

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

prednosta MsÚ                                zástupca primátorky mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. prednostu MsÚ 
V Prievidzi 24. 3. 2015 
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