UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
Zoznam uznesení
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 2. 2. 2016
od 1 do 52
1. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Rekonštrukcia MŠ na Ul. V. Clementisa
Prievidza“
2. Vyhodnotenie uznesení MsR
3. Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
4. Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov
5. Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole
6. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2015
7. Zámer a podmienky podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien
a doplnkov č. 16 ÚP mesta Prievidza pre rok 2016
8. Informatívna správa o činnosti OOCR RHNB za rok 2015
9. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky
za rok 2015
10. Stanovisko stavebného úradu k umiestneniu meračov
11. Žiadosť Mareka Sluku a Boženy Slukovej o zriadenie vecného bremena
12. Žiadosť Pavlíny Bakaiovej o doplnenie uzn. MsZ č. 371/15
13. Informácia o zmene trasovania uloženia optického kábla spoločnosťou Slovanet, a. s.,
Bratislava
14. Správa SAD Prievidza, a.s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za
obdobie január – december 2015
15. Žiadosť Občianskeho združenia Aeroklub Letisko Prievidza o zriadenie vecného
bremena
16. Žiadosť spol. SSE-Distribúcia, a.s., zast. spol. MONDEZ, s. r. o., o zriedenie vecného
bremena
17. Žiadosť spol. SSE-Distribúcia, zast. spol. BBF elektro, s. r. o., o zriadenie vecného
bremena
18. Žiadosť spol. SSE-Distribúcia, a. s., o zriadenie vecného bremena
19. Žiadosť Ing. Martina Sedláka o zriadenie vecného bremena
20. Žiadosť Jaroslava Šimka o predĺženie lehoty na doručenie GP a uzavretie zmluvy
o zriadenie vecného bremena
21. Žiadosť Radovana Mečiara o zriadenie vecného bremena
22. Žiadosť Petra Porubského – TELSAT o nájom pozemku
23. Návrh mesta na prenechanie do nájmu priestor v podchode - časť 00.1 formou OVS
24. Návrh mesta na prenechanie do nájmu priestor v podchode - časť 00.2 formou OVS
25. Žiadosť Ing. Martina Bugára a Petra Bugára o nájom časti pozemku
26. Žiadosť MUDr. Silvie Hrnkovej o nájom pozemku pod parkovacími plochami
27. Žiadosť Márie Havaldovej a Evy Stankovej o usporiadanie pozemku
28. Žiadosť Márie Havaldovej a Evy Stankovej o náhradu za bezdôvodné obohatenie –
užívanie pozemku pod telesom miestnej komunikácie
29. Návrh mesta na usporiadanie pozemku vo vlastníctve Márie Havaldovej a Evy Stankovej
formou kúpy
30. Žiadosť Mgr. Milana Gatiala o zámenu pozemkov
31. Ponuka Ministerstva vnútra SR o prevod prebytočného majetku
32. Žiadosť Romana Mika o kúpu časti pozemku
33. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 524/15 z dôvodu vypracovania GP
(pozemky v blízkosti Sadovej ulice)
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34. Žiadosť spol. SSE-D, a. s., o kúpu pozemku na výstavbu trafostanice formou
uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
35. Návrh mesta na predaj pozemku na výstavbu trafostanice
36. Žiadosti vlastníkov garáží na Sadovej ulici o kúpu pozemkov pod stavbami garáží
37. Žiadosti vlastníkov garáží na Sadovej ulici o kúpu pozemkov pod stavbami garáží
s možnosťou zaplatenia kúpnej ceny formou splátok
38. Žiadosti vlastníkov garáží na Sadovej ulici o nájom pozemkov pod stavbami garáží
39. Návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 528/15 (žiadosť Mateja Branda a Jolany Bartošovej
o kúpu bytu)
40. Žiadosť Mateja Branda a Jolany Bartošovej o kúpu bytu pre Patrika Branda na Ul. M.
Falešníka
41. Žiadosť Rozálie Biháriovej o kúpu bytu na Ul. M. Falešníka
42. Žiadosť Ingrid Brandovej o kúpu bytu na Ul. M. Falešníka
43. Žiadosť Ivety Sumanovej o kúpu bytu na Ul. M. Falešníka
44. Žiadosť Samuela Voleka o kúpu bytu na Ul. M. Falešníka
45. Žiadosť spol. DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., o kúpu časti pozemku prípadne
zámenu
46. Žiadosť spol.. DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., o súhlas mesta s prekládkou
a vybudovaním chodníka
47. Žiadosť vlastníkov garáží na Ul. za depom o kúpu pozemkov pod stavbami garáží
48. Žiadosť Jozefa Laluhu o kúpu časti pozemku
49. Návrh mesta na predaj majetku – nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ciglianskej ceste
50. Žiadosť Zmera Kučeru o súhlas s ambulantným predajom (stánok so zmrzlinou)
51. Sťažnosť Jána Mokrého a manž. na znemožnenie prístupu k nehnuteľnostiam v ich
vlastníctve
52. Žiadosť Basketbalového klubu BC Prievidza o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 2. 2. 2016
od 1 do 52
číslo: 1/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia MŠ na Ul. V. Clementisa,
Prievidza“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) predloženie projektu s názvom: „ Rekonštrukcia MŠ na Ul. Clementisa, Prievidza“,
b) kofinancovanie projektu vo výške 39 697,84 € t. j. 5 % z celkových výdavkov na
projekt.
číslo: 2/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Vyhodnotenie uznesení MsR;
II.
sleduje uznesenia:
rok 2000: 241/II.
rok 2009: 137/III.,
rok 2012: 125/IV., 169/II. a), 360/IV.,
rok 2013: 96/III.,
rok 2014: 114/II.b)c) III., 259/II., 297/II., 375/II., 387/II., 465/III., 472/III.a),
rok 2015: 38/II., 55/III., 109/II.a)b), 112/II., 120/II., 255/II.III., 270/II., 362/II., 393/II.,
404/III., 420/II., 436/II., 460/II., 475/II., 511/II., 514/II., 520/IV., 527/II., 529/IV.,
530/III., 532/III., 533/III., 534/III., 546/III., 573/II., 598/I.
III.
vypúšťa zo sledovania uznesenia:
rok 2012: 202/II.
rok 2014: 361/II.
rok 2015: 35/II., 111/II., 404/II., 481/II., 490/I., 537/II., 539/II., 582/I., 583/I., 584/II.
číslo: 3/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi,
II.
odporúča MsZ
schváliť Doplnok č. 3 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.
číslo: 4/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov,
II.
odporúča MsZ
schváliť VZN mesta Prievidza č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov.
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číslo: 5/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
II.
odporúča MsZ
schváliť VZN mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
číslo: 6/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok
2015,
II.
odporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu
pokojného stavu za rok 2015.
číslo: 7/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) zámer a podmienky podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien
a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza pre rok 2016 v predpísanom rozsahu
a lehote,
b) súhlas s ukončením procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 16
Územného plánu mesta Prievidza do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o pridelení
dotácie,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16
Územného plánu mesta Prievidza pre rok 2016 v predpísanom rozsahu a lehote,
b) súhlas s ukončením procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 16
Územného plánu mesta Prievidza do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o pridelení
dotácie.
číslo: 8/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) Informatívnu správu o činnosti OOCR RHNB za rok 2015,
b) nomináciu mesta Prievidza do orgánov OOCR RHNB na valné zhromaždenie konané
18.2.2016,
II.
odporúča MsZ
a) zobrať na vedomie Informatívnu správu o činnosti OOCR RHNB
b) schváliť nomináciu do orgánov OOCR RHNB takto:
- do predstavenstva OOCR RHNB PhDr. Ivonu Vojtášovú,
- do dozornej rady OOCR RHNB Helenu Dadíkovú.
číslo: 9/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky
za rok 2015.
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číslo: 10/16
Mestská rada
I.
žiada prednostu MsÚ
zabezpečiť stanovisko stavebného úradu k postupu pri realizácii podmienky schválenej
uzn. MsZ č. 510/15 zo dňa 8. 12. 2015 („umiestnenie merača na pozemku vlastníka
resp. žiadateľa“).
číslo: 11/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Mareka Sluku a Boženy Slukovej, spoločný trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl.
Clementisa 25/9, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť
na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
2262/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 607 m2 právo uloženia inžinierskych
sietí – vodovodnej prípojky k plánovanej prístavbe rodinného domu na parc. č. 2364/2;
pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 24 m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2262/1, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 6 607 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky
k plánovanej prístavbe rodinného domu na parc. č. 2364/2 v prospech vlastníkov
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov parcely registra C KN č.2363/1, č. 2363/2, č.
2364/1, č. 2364/2, č. 2364/3 a objektov súpis. č. 10510 na parc. č. 2363/2 a súpis. č.
10510 na parc. č. 2364/3, podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú
dobu, za odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza,
ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia
inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa
1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1
zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je
40,00 €/m2; a za podmienok:
- realizovať uloženie vodovodnej prípojky pretlakom pod komunikáciu (štartovacia
a cieľová jama mimo telesa cesty),
- realizovať počas víkendu (vzhľadom na blízkosť stanice a frekventovanosť danej
lokality),
- chodník uviesť do pôvodného stavu,
- umiestniť vodomer na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na pozemku vo vlastníctve
mesta Prievidza),
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo
výške 150 eur za každý deň omeškania,
-

podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie.
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číslo: 12/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 371/15 zo dňa 25.08.2015 na základe žiadosti
Pavlíny Bakaiovej, zast. Ing. Janou Žiakovou, zo dňa 20.01.2016 z dôvodu požadovanej
úpravy tvaru komunikácie v mieste napojenia na účelovú komunikáciu a doplnenie
krajnice v zmysle konzultácie Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi,
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 371/15 zo dňa 25.08.2015 takto:
v časti I. sa dopĺňa písm. c) ktoré znie:
„doplnenie žiadosti Pavlíny Bakaiovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. K. Novackého 502/8,
zast. Ing. Janou Žiakovou, zo dňa 20.01.2016, o rozšírenie vecného bremena s právom
prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom zo 111,5 m2 na 187 m2, a tým aj
zväčšenia prístupovej komunikácie“
v časti II. bod a) sa dopĺňajú ďalšie zarážky, ktoré znejú:
„- rozšírenie vecného bremena s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom
a s tým súvisiace vybudovanie prístupovej komunikácie, a to na základe žiadosti zo dňa
20.01.2016, týkajúcej sa zmeny trasy a zväčšenia rozsahu práva prechodu pešo
a prejazdu motorovým vozidlom na pozemku parc. č. 3591/1,
- umiestniť rozvodnú skriňu a merač (podzemná prípojka NN) na pozemku vlastníka
alebo žiadateľa (nie na pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza)“.
číslo: 13/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informáciu, že spoločnosť Slovanet, a. s., Bratislava, dňa 19. 11. 2015 doručila e-mailom
na právnu kanceláriu neoverený geometrický plán, ktorý nie je v súlade s uzavretou
Zmluvou o budúcej zmluve o zriadenie vecného bremena zo dňa 11. 6. 2015, t. z., že
nebola dodržaná trasa uloženia optického kábla,
II.
odporúča MsZ
- schváliť dodržanie trasovania - uloženie optického kábla tak, ako bolo predložené
v MsZ dňa 27. 4. 2015, t. j. snímky, na základe ktorej poslanci MsZ schválili zriadenie
vecného bremena (uzn. MsZ č. 171/15), a ktorá je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 11. 6. 2015,
- vykonanie prekládky spoločnosťou Slovanet, a. s., Bratislava, podľa snímky, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou zmluvy, a to z dôvodu, že v prípade budovania kruhovej
križovatky je daná lokalita kolíznym miestom.
číslo: 14/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Správu SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza
za obdobie január – december 2015,
II.
odporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta
v MHD Prievidza za obdobie január – december 2015.
číslo: 15/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Občianskeho združenia Aeroklub letisko Prievidza, so sídlom v Prievidzi,
Letisková 8, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na
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II.

časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
370/45, orná pôda s výmerou 6431 m2, parcela registra C KN č. 370/17, zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 1962 m2 a parcela registra C KN č. 542/1, zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 8788 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – optickej
telekomunikačnej prípojky; pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 90 m2,
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 370/45, orná
pôda s výmerou 6431 m2, parcela registra C KN č. 370/17, zastavaná plocha
a nádvorie s výmerou 1962 m2 a parcela registra C KN č. 542/1, zastavaná plocha
a nádvorie s výmerou 8788 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – optickej
telekomunikačnej prípojky, v prospech Občianskeho združenia Aeroklub letisko
Prievidza, so sídlom v Prievidzi, Letisková 8, podľa zamerania geometrickým plánom
na neobmedzenú dobu za odplatu vo výške 50% z minimálnej odplaty v zmysle Zásad,
a to vzhľadom na skutočnosť,
že mesto organizuje v spolupráci s občianskym
združením kultúrno-spoločenské akcie mesta (napr. Deň detí, Deň MsP, Šarkanova
show...)
a za podmienok:
- priloženia 1 vlákna pre mesto,
- umiestnenie merača resp. rozvodnej skrine na pozemku vlastníka alebo žiadateľa
(nie na pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza),
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného
nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku
týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom
odbore Okresného úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou
pre stavebné konanie.

číslo: 16/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline,
Pri Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou MONDEZ, s. r. o., so sídlom v Žiline,
Námestie hrdinov 380/10, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza
strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 124, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4623 m2 ,
parcela registra C KN č. 116/1, ostatná plocha s výmerou 27236 m2,
parcela registra C KN č. 155/1, ostatná plocha s výmerou 21803 m2,
parcela registra C KN č. 150, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3139 m2,
parcela registra C KN č. 387/1, ostatná plocha s výmerou 14909 m2,
parcela registra C KN č. 395, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1599 m2,
parcela registra C KN č. 404, ostatná plocha s výmerou 6399 m2,
parcela registra C KN č. 99, ostatná plocha s výmerou 12713 m2,
parcela registra C KN č. 95, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15777m2,
právo uloženia inžinierskych sietí – uloženie VN káblového vedenia pre stavbu „7821 Prievidza – rek. 667 usek5, 667 usek 4 a DOTS 659“ v rozsahu približne 1400 m2,
II.
odporúča MsZ
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schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 124, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4623 m2 ,
parcela registra C KN č. 116/1, ostatná plocha s výmerou 27236 m2,
parcela registra C KN č. 155/1, ostatná plocha s výmerou 21803 m2,
parcela registra C KN č. 150, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3139 m2,
parcela registra C KN č. 387/1, ostatná plocha s výmerou 14909 m2,
parcela registra C KN č. 395, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1599 m2,
parcela registra C KN č. 404, ostatná plocha s výmerou 6399 m2,
parcela registra C KN č. 99, ostatná plocha s výmerou 12713 m2,
parcela registra C KN č. 95, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15777m2,

uloženie inžinierskych sietí – uloženie VN káblového vedenia pre stavbu „7821 - Prievidza –
rek. 667 usek5, 667 usek 4 a DOTS 659“, v prospech spoločnosti Stredoslovenská
energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8 podľa zamerania
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu, a to podľa ceny stanovenej
znaleckým posudkom (za obmedzenie užívania), ktorý dá na vlastné náklady vypracovať
investor a za podmienok:
- v mieste križovania s cestou viesť inžinierske siete pretlakom popod cestu,
- súbežne s komunikáciou viesť inžinierske siete mimo telesa cesty a chodníka,
- na časti pozemku parcela registra C KN č. 155/1 (vnútroblok na Ul. A. Rudnaya) –
zmeniť trasu tak, aby káblové VN vedenia boli uložené popri bytových domoch súp. č.
20200 na parc. registra C KN č.137 a súp. č. 20194 na parc. registra C KN č.125,
a nie krížom, a to z dôvodu budúceho umiestnenia stojiska pre kontajnery k ceste a
dobudovania spevnených plôch v tomto vnútrobloku,
- v prípade, že mesto Prievidza bude v budúcnosti riešiť rekonštrukcie komunikácií (ciest
a chodníkov), sa SSE-D, a. s., zaviaže, že strpí investičné akcie mesta Prievidza (t. j. dá
súhlasné stanovisko),
- umiestniť trafostanicu, rozvodnú skriňu a merače na pozemkoch vlastníkov, resp.
žiadateľov (t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza),
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať
odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných
vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie.
číslo: 17/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline,
Pri Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou BBF elektro s.r.o., so sídlom v Spišskej
Novej Vsi, Radlinského 17/B, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta
Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 116/1, ostatná plocha s výmerou 27236 m2,
parcela registra C KN č. 1218/9, ostatná plocha s výmerou 156 m2,
parcela registra C KN č. 1226/3, ostatná plocha s výmerou 280 m2,
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II.
-

parcela registra C KN č. 1218/15, ostatná plocha s výmerou 209 m2, v podiele ½,
parcela registra E KN č. 3376/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m2,
parcela registra E KN č. 3376/10, ostatná plocha s výmerou 948 m2,
právo uloženia inžinierskych sietí – uloženie VN káblového vedenia pre stavbu „7849 Prievidza – rekonštrukcia VNV 667/úsek/3,2,1 – 669/úsek/ 3,2,1“ v rozsahu približne
455,6 m2,
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 116/1, ostatná plocha s výmerou 27236 m2,
parcela registra C KN č. 1218/9, ostatná plocha s výmerou 156 m2,
parcela registra C KN č. 1226/3, ostatná plocha s výmerou 280 m2,
parcela registra C KN č. 1218/15, ostatná plocha s výmerou 209 m2, v podiele ½,
parcela registra E KN č. 3376/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m2,
parcela registra E KN č. 3376/10, ostatná plocha s výmerou 948 m2,
uloženie inžinierskych sietí – uloženie VN káblového vedenia pre stavbu „7849 Prievidza – rekonštrukcia VNV 667/úsek/3,2,1 – 669/úsek/ 3,2,1“, v prospech
spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri
Rajčianke 2927/8 podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za
odplatu, a to podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom (za obmedzenie užívania),
ktorý dá na vlastné náklady vypracovať investor a za podmienok:
- na časti parcely registra C KN č. 116/1 (pri ihrisku na Malookružnej ulici) zmeniť
trasu tak, aby inžinierske siete boli zrealizované pretlakom popod zrekonštruované
ihrisko, a aby bolo možné osadenie stĺpov a ochranných sietí pre športové potreby,
- na časti pozemkov na Krajnej ulici - parcela registra E KN č. 3376/1 a parcela registra
E KN č. 3376/10 umiestniť VN vedenia v zeleni, t. j. popred bytový dom (nie po
komunikácii alebo jej okraji),
- v prípade, že mesto Prievidza bude v budúcnosti riešiť rekonštrukcie komunikácií
(ciest a chodníkov), sa SSE-D, a. s. zaviaže, že strpí investičné akcie mesta Prievidza
(t. j. dá súhlasné stanovisko); v mieste križovania s cestou viesť inžinierske siete
pretlakom popod cestu;
- súbežne s komunikáciou viesť inžinierske siete mimo telesa cesty a chodníka;
- umiestniť trafostanicu, rozvodnú skriňu a merače na pozemkoch vlastníkov, resp.
žiadateľov (t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza);
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého
spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne
výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie.

číslo: 18/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline,
Pri Rajčianke 2927/8, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza
strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 7056/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 ,
parcela registra C KN č. 7056/115, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 665 m2,
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-

-

parcela registra C KN č. 7056/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1196 m2,
parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 8386 m2,
právo uloženia inžinierskych sietí – rozšírenie NNK a stým spojené uloženie zemného
káblového vedenia pre stavbu „Prievidza – Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“
v rozsahu približne 139,89 m2,
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza,
parcela registra C KN č. 7056/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 ,
parcela registra C KN č. 7056/115, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 665 m2,
parcela registra C KN č. 7056/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1196 m2,
parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 8386 m2,
uloženie inžinierskych sietí – rozšírenie NNK a s tým spojené uloženie zemného
káblového vedenia pre stavbu „Prievidza – Terasy, rozšírenie NNK pre 4 RD, Realitus“,
v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom
v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8 podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú
dobu za odplatu, a to podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom (za obmedzenie
užívania), ktorý dá na vlastné náklady vypracovať investor a za podmienok:
- rešpektovať trasu budúcej komunikácie na parc. č. 7056/115 a parc. č. 7056/3
a nezasahovania do vozovky a jej príslušenstva,
- investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky,
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať
odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných
vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať
následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie
- umiestniť rozvodnú skriňu a merače na pozemkoch vlastníkov, resp. žiadateľov (t. j.
nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza),
v prípade, že mesto Prievidza bude v budúcnosti riešiť rekonštrukcie komunikácií (ciest
a chodníkov), sa SSE-D, a. s., zaviaže, že strpí investičné akcie mesta Prievidza (t. j. dá
súhlasné stanovisko).

číslo: 19/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Martina Sedláka, trvalý pobyt Prievidza, Nábr. Sv. Cyrila 17/1, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza
a) strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza:
- parcela registra C KN č. 2978, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 749 m2, parcela
registra C KN č. 2928/2, ostatná plocha s výmerou 3509 m2 a parcela registra C KN č.
3029/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6518 m2 , právo uloženia inžinierskych
sietí – vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky (v predpokladanom
rozsahu 10 m + ochranné pásmo) k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemku
parc. č. 2974/3,
- parcela registra C KN č. 3029/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6518 m2
právo prechodu motorovým vozidlom v predpokladanom rozsahu približne 8 m2,
b) o udelenie súhlasu s vybudovaním spevnenej plochy na časti pozemku parc. č.
3029/1 v rozsahu práva prechodu motorovým vozidlom,
II.
odporúča MsZ
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a) schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť
- na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.
2978, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 749 m2, parcela registra C KN č. 2928/2,
ostatná plocha s výmerou 3509 m2 a parcela registra C KN č. 3029/1, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 6518 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej,
kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky k plánovanej výstavbe rodinného domu na
pozemku parc. č. 2974/3,
- na časti pozemku parcela registra C KN č. 3029/1, zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 6518 m2 právo prechodu motorovým vozidlom,
v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č. 2974/3, podľa
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy
pozemku v m2 zaťaženého vecným bremenom a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj
zaťaženého pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri
prevode vlastníckeho práva, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri
prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 € ;
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2; a za podmienok:
- IS realizovať pretlakom popod cestu s podmienkou, že v prípade porušenia
komunikácie žiadateľ dá cestu do pôvodného stavu;
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo
výške 150 eur za každý deň omeškania
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie
- umiestnenie meračov a rozvodnej skrine na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza),
b) udeliť súhlas s vybudovaním spevnenej plochy na časti pozemku parc. č. 3029/1
v rozsahu práva prechodu motorovým vozidlom.
číslo: 20/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jaroslava Šimka, Ul. Fándlyho č. 751/7, Prievidza, zástupcu Združenia
vlastníkov podľa Zmluvy o združení zo dňa 28.3.2011 v znení dodatkov a na základe
Plnomocenstva zo dňa 22.06.2015, o predĺženie lehoty na doručenie geometrického
plánu a uzavretie zmluvy o zriadenie vecného bremena do 28. 2. 2017, a to z dôvodu
prebiehajúcich rokovaní s vlastníkom zariadenia anóda katódovej ochrany - SPP –
distribúcia, a. s., o podmienkach výstavby na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov, resp.
o preložke tohto zariadenia (stavba: Novostavba 6-RD a prístupová komunikácia;
zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 272/12 zo dňa 25.09.2012; Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena uzavretá dňa 30.01.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.06.2015);
II.
odporúča primátorke mesta
vyhovieť žiadosti Jaroslava Šimka, Ul. Fándlyho č. 751/7, Prievidza, zástupcu Združenia
vlastníkov podľa Zmluvy o združení zo dňa 28.3.2011 v znení dodatkov a na základe

11

UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
Plnomocenstva zo dňa 22.06.2015, o predĺženie lehoty na doručenie geometrického
plánu a uzavretie zmluvy o zriadenie vecného bremena do 28. 2. 2017, a to z dôvodu
prebiehajúcich jednaní s vlastníkom zariadenia anóda katódovej ochrany - SPP –
distribúcia, a. s., o podmienkach výstavby na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov, resp.
o preložke tohto zariadenia.
číslo: 21/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Radovana Mečiara, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Fr. Hečku 15/27, o zriadenie
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo
vlastníctve mesta v k.ú. Hradec, parcela registra E KN č. 944/3, zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 911m2 právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej, plynovej a
elektrickej prípojky (v predpokladanom rozsahu 12 m + ochranné pásmo) k plánovanej
výstavbe rodinného domu na pozemkoch parc. č. 463/7, 463/4 a 460/4,
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec, parcela registra E KN č. 944/3, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 911 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej,
plynovej a elektrickej prípojky k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemkoch
parc. č. 463/7, 463/4 a 460/4, v prospech vlastníka pozemkov v k. ú. Hradec, parcely
registra C KN č. 463/7, 463/4 a 460/4, podľa zamerania geometrickým plánom na
neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy
vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného pásma po každej strane a ceny
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú
prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel
a v danej lokalite je 10,00 €/m2; a za podmienok:
- umiestnenie meračov a rozvodnej skrine na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (nie na
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza),
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo
výške 150 eur za každý deň omeškania,
- podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena a rozhodnutie o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Prievidzi, pričom táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné konanie,
číslo: 22/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Petra Porubského - TELSAT, miesto podnikania Prievidza, Ul. M. Hodžu 7/A,
o nájom pozemku pod parkovacími plochami na Ulici M.Hodžu - na pozemku parcela
registra C KN č. 1932, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 51 m2,
b) informáciu, že dňa 18.01.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – časť
pozemku parcela registra C KN č. 1932, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery
21 m2, na účel vytvorenia dvoch parkovacích miest pre zákazníkov v čase
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prevádzkových hodín, za podmienok nájomného vo výške 5,00 €/m²/rok, na dobu
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou,
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza:
- nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 1932, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 21 m2, na účel vytvorenia dvoch parkovacích miest pre
zákazníkov v čase prevádzkových hodín;
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ
vytvorí parkovacie plochy, ktoré 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 podmienok – nájomného vo výške 5,00 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou
výpovednou lehotou pre Petra Porubského - TELSAT, miesto podnikania Prievidza, Ul.
M. Hodžu 7/A.

číslo: 23/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta na prenechanie do nájmu dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza
v k. ú. Prievidza – stavbu „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre
peších v Prievidzi“ – nebytové priestory 00. 1 formou OVS. Nebytové priestory sa
nachádzajú v podchode na Ul. Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím
slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), v rozsahu výmery 15,70 m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok –
nebytový priestor 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt
SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, formou obchodnej verejnej súťaže
s podmienkami:
1. účel využitia: podnikateľské účely,
2. nájomné: za najvyššiu ponuku ceny nájmu €/m²/rok + energie (vrátane podielu
nákladov na prevádzku výťahov a eskalátorov),
3. úhrada nájomného: mesačne,
4. doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
číslo: 24/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na prenechanie do nájmu dočasne prebytočného majetku
mesta Prievidza v k. ú. Prievidza – stavbu „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO
210 Podchod pre peších v Prievidzi“ – nebytové priestory 00. 2 formou OVS. Nebytové
priestory sa nachádzajú v podchode na Ul. Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi
Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), v rozsahu výmery 15,70 m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok –
nebytový priestor 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt
SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, formou obchodnej verejnej súťaže
s podmienkami:
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1. účel využitia: podnikateľské účely,
2. nájomné: za najvyššiu ponuku ceny nájmu €/m²/rok + energie (vrátane podielu
nákladov na prevádzku výťahu a eskalátorov),
3. úhrada nájomného: mesačne,
4. doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou,
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
číslo: 25/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Martina Bugára, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Červeňa 32 a Petra Bugára,
trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Červeňa 32, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti
pozemku parcela registra C KN č. 4996/7, ostatné plochy v rozsahu výmery 34 m2, na
účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so záberom pozemku počas celého roka, a
to od 01.04.2016,
II.
ukladá prednostovi MsÚ
zabezpečiť vykonanie Štátneho stavebného dohľadu na časť pozemku v k. ú. Prievidza
parcela registra C KN č. 4996/7, na ktorej sa nachádzajú vybudované parkovacie plochy
užívané bez právneho titulu,
III.
ukladá právnej kancelárii
vyžiadať od vlastníka priľahlej nehnuteľnosti Juraja Kantora stanovisko k žiadosti Ing.
Martina Bugára a Petra Bugára o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela registra
C KN č. 4996/7, ostatné plochy v rozsahu výmery 34 m2 na účel zriadenia vonkajšieho
sedenia (terasy),
IV.
žiada VVO č. 3
o predloženie opätovného stanoviska k žiadosti Ing. Martina Bugára a Petra Bugára
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časti pozemku parcela registra C KN č. 4996/7,
ostatné plochy v rozsahu výmery 34 m2, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy)
a na rokovanie VVO č. 3 prizvať aj predsedu bytového spoločenstva priľahlého bytového
domu p. Truchana.
číslo: 26/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť MUDr. Silvii Hrnkovej, miesto podnikania Prievidza, Svätoplukova ulica 12/3,
o nájom pozemku pod parkovacími plochami na Ulici energetikov - na pozemku parcela
registra C KN č. 5347/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 31 m2,
b) informáciu, že dňa 18.01.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta
Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, podľa písmena a)
tohto bodu, za podmienok nájomného vo výške 2,50 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 1mesačnou výpovednou lehotou,
II.
odporúča MsZ
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza:
- nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 5347/1, zastavané plochy
a nádvoria v rozsahu výmery 31 m2, na účel vytvorenia dvoch parkovacích miest pre
zákazníkov v čase prevádzkových hodín;
- 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 žiadateľkA
vytvorí parkovacie plochy, ktoré budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so
základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný
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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 2,50 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou
výpovednou lehotou pre MUDr. Silviu Hrnkovú, miesto podnikania Prievidza,
Svätoplukova ulica 12/3.
číslo: 27/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Evy Stankovej,
trvalý pobyt Včelárska 522/12, Prievidza, každá v spoluvlastníckom podiele ½,
o usporiadanie pozemku, nachádzajúceho sa pod telesom cestnej komunikácie na
Medzibriežkovej ulici v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 3738/1, záhrady
s výmerou 41 m2, zapísaná na LV č. 10041, formou nájmu,
II.
neodporúča MsZ
schváliť nájom pozemku, ktorý sa nachádza pod telesom cestnej komunikácie na
Medzibriežkovej ulici v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 3738/1, záhrady
s výmerou 41 m2, zapísanej na LV č. 10041 vo vlastníctve Márie Havaldovej, trvalý
pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Evy Stankovej, trvalý pobyt Včelárska 522/12,
Prievidza, každá v spoluvlastníckom podiele ½.
číslo: 28/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Márie Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Evy Stankovej,
trvalý pobyt Včelárska 522/12, Prievidza, každá v spoluvlastníckom podiele ½, o vydanie
náhrady za bezdôvodné obohatenie – užívanie pozemku v ich vlastníctve, parcela
registra E KN č. 3738/1, záhrady s výmerou 41 m2, zapísaná na LV č. 10041, za tri roky
spätne a to od doby podania prvej žiadosti t. j. od 8.6.2011,
II.
neodporúča MsZ
schváliť vydanie náhrady za bezdôvodné obohatenie - užívanie pozemku pod telesom
cestnej komunikácie na Medzibriežkovej ulici v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č.
3738/1, záhrady s výmerou 41 m2, zapísaná na LV č. 10041 vo vlastníctve Márie
Havaldovej, trvalý pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Evy Stankovej, trvalý pobyt
Včelárska 522/12, Prievidza, každá v spoluvlastníckom podiele ½ a to za tri roky spätne
od doby podania prvej žiadosti, t. j. od 8.6.2011.
číslo: 29/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta o usporiadanie pozemku nachádzajúceho sa pod telesom cestnej
komunikácie na Medzibriežkovej ulici v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 3738/1,
záhrady s výmerou 41 m2, zapísaná na LV č. 10041, vo vlastníctve Márie Havaldovej,
trvalý pobyt Včelárska 523/14, Prievidza a Evy Stankovej, trvalý pobyt Včelárska 522/12,
Prievidza, každá v spoluvlastníckom podiele ½, a to formou kúpy za cenu 5,00 €/m2,
II.
odporúča MsZ
schváliť kúpu pozemku nachádzajúceho sa pod telesom cestnej komunikácie na
Medzibriežkovej ulici v k.ú. Prievidza, vo vlastníctve Márie Havaldovej, trvalý pobyt
Včelárska 523/14, Prievidza a Evy Stankovej, trvalý pobyt Včelárska 522/12, Prievidza,
každá v spoluvlastníckom podiele ½, parcela registra E KN č. 3738/1, záhrady
č. 10041, za cenu 5,00 €/m2, na účel
s výmerou 41 m2, zapísaná na LV
majetkovoprávneho usporiadania pozemku.
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číslo: 30/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Mgr. Milana Gatiala, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4,
o zámenu pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 3602/9, orná pôda
s výmerou 5 m2 a parcela registra C KN č. 3617/22, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2 m2, pozemky spolu s výmerou 7 m2 vo vlastníctve žiadateľa, za pozemok
parcela registra C KN č. 3602/5, orná pôda s výmerou 24 m2, na ktorý list vlastníctva nie
je založený, odčlenený a zameraný Geometrickým plánom č. 52/2015, vyhotoveným
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa
11.augusta 2015 pod č. 784/2015, pozemok je vo vlastníctve mesta. Pozemky vo
vlastníctve žiadateľa s výmerou 7 m2 sa nachádzajú pod telesom cesty (cesta je vo
vlastníctve mesta),
b) informáciu, že dňa 20.01.2016 bol na úradnej tabuli
zverejnený zámer
mesta zameniť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v
k. ú. Prievidza,
uvedené v písm. a) bod I. tohto uznesenia, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov pre Mgr. Milana Gatiala, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana
č. 365/4,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámenu prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky
parcela registra C KN č. 3602/9, orná pôda s výmerou 5 m2 a parcela registra C KN č.
3617/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m2, pozemky spolu s výmerou 7 m2
vo vlastníctve Mgr. Milana Gatiala, za pozemok parcela registra C KN č. 3602/5, orná
pôda s výmerou 24 m2, na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený a zameraný
Geometrickým plánom č. 52/2015, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM,
overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 11.augusta 2015 pod č. 784/2015, vo
vlastníctve mesta, pre Mgr. Milana Gatiala, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č.
365/4 s tým, že žiadateľ o zámenu doplatí kúpnu cenu za rozdiel vo výmere pozemkov,
a to 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, spôsobom
zámeny týchto pozemkov 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 na zámenu je dlhodobo oplotený,
susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať
namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné služby - správu a údržbu
verejnej zelene a mesto sa stane vlastníkom pozemkov, na ktorých sa nachádza teleso
cesty v jeho vlastníctve.
číslo: 31/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
ponuku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Trenčín,
Jilemnického č. 1, Trenčín o bezodplatný prevod prebytočného nehnuteľného majetku
štátu v k.ú. Prievidza, a to pozemkov na Vápenickej ulici, zapísaných na LV č. 8570:
parcela registra C KN č. 3666/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 849 m2,
v spoluvlastníckom podiele 1/1 pozemok pod chodníkom, parcela registra C KN č.
3666/15, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 274 m2, v spoluvlastníckom podiele
1/1 - zeleň, parcela registra C KN č. 3666/18, ostatné plochy o výmere 594 m2,
v spoluvlastníckom podiele 1/1 - zeleň, parcela registra C KN č. 3666/14, ostatné plochy
vo výmere 2 173 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 - pozemok pod cestou, do
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II.

vlastníctva mesta z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov bezodplatným
prevodom,
odporúča MsZ
schváliť bezodplatný prevod prebytočného nehnuteľného majetku štátu v k.ú. Prievidza
vo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Trenčín,
Jilemnického č. 1, Trenčín, a to pozemkov na Vápenickej ulici, zapísaných na LV č.
8570: parcela registra C KN č. 3666/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 849
m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 (pozemok pod chodníkom), parcela registra C KN č.
3666/15, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 274 m2, v spoluvlastníckom podiele
1/1 (zeleň), parcela registra C KN č. 3666/18, ostatné plochy vo výmere 594 m2,
v spoluvlastníckom podiele 1/1 (zeleň), parcela registra C KN č. 3666/14, ostatné plochy
vo výmere 2 173 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 (pozemok pod cestou), pozemky
spolu vo výmere 4 890 m2, do vlastníctva mesta, na účel majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov.

číslo: 32/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Romana Mika, trvalý pobyt Prievidza, Konvalinková ul. č. 701/12, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 3546/1,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 200 m², na účel vybudovania športovej
haly so zázemím a statickou dopravou;
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza predať majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,
časť pozemku z parcely registra C KN č. 3546/1, zastavané plochy a nádvoria v
rozsahu výmery 200 m², podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre
Romana Mika, trvalý pobyt Prievidza, Konvalinková ul. č. 701/12, na účel vybudovania
športovej haly so zázemím a statickou dopravou.
číslo: 33/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 524/15 zo dňa
08.12.2015, ktorým bol schválený zámer mesta Prievidza predať formou obchodnej
verejnej súťaže prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky
v blízkosti Sadovej ulice, na podnikateľské účely v zmysle územného plánu, z dôvodu
vypracovania geometrického plánu,
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 524/15 zo dňa 08.12.2015 takto:
text v časti II. písm. a) a b) sa vypúšťa a nahrádza sa textom:
„a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú.
Prievidza, pozemky, parcela registra C KN č. 370/20, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2 212 m2 a parcela registra C KN č. 370/89, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 5 710 m2, pozemky spolu s výmerou 7 922 m2 , vedených na liste vlastníctva
č. 1, formou obchodnej verejnej súťaže
s podmienkami:
1. účel využitia: podnikateľské účely v zmysle územného plánu,
2. kúpna cena: minimálne vo výške 10,00 €/m2,
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
4. víťaz súťaže vybuduje na vlastné náklady prístup cez pozemky vo vlastníctve mesta,
parcely registra C KN č. 370/67 a č. 370/24.
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Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
doručené návrhy.
b) udelenie súhlasu mesta s vybudovaním prístupu na pozemkoch vo vlastníctve mesta,
parcela registra C KN č. 370/24, záhrada s výmerou 48 m2, v celosti a časť parcely
registra C KN č. 370/67, orná pôda v rozsahu výmery 147 m2.“
číslo: 34/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spol. SSE-D, a.s., IČO: 36442151, so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8,
o kúpu nehnuteľnosti – pozemku parcela reg. C KN č. 155/1, ostatné plochy v rozsahu
výmery 28 m² na účel výstavby transformačnej stanice formou uzatvorenia zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve s tým, že kúpna cena bude určená znaleckým posudkom,
II.
neodporúča MsZ
schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spol. SSE-D, a.s., IČO:
36442151, so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, na prebytočný majetok mesta
nehnuteľnosť – časť pozemku parcela reg. C KN č. 155/1, ostatné plochy v rozsahu
výmery 28 m² podľa skutočného zamerania geometrickým plánom.
číslo: 35/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh mesta na predaj prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosť – časť pozemku
parcela reg. C KN č. 155/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 28 m² podľa skutočného
zamerania geometrickým plánom, pre spol. SSE-D, a.s., IČO: 36442151, so sídlom v
Žiline, Pri Rajčianke 2927/8,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosť – časť
pozemku parcela reg. C KN č. 155/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 28 m² podľa
skutočného zamerania geometrickým plánom, za cenu 75 €/m², na účel výstavby
trafostanice, pre spol. SSE-D, a.s., IČO: 36442151, so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke
2927/8,
b) spôsob predaja nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu 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 vybudovaná trafostanica bude slúžiť
obyvateľom danej časti mesta, čím mesto bude spolupôsobiť so žiadateľom pri utváraní
vhodných podmienok na ich bývanie, a to v súlade s § 4 ods. 3 písm. j) zákona
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
číslo: 36/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosti vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi o kúpu pozemkov pod stavbami
garáží v ich vlastníctve, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod
stavbami garáží,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta – nehnuteľností pozemkov v k.ú. Prievidza:
- parcela reg. C KN č. 210/64, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1367 vo vlastníctve žiadateľa, pre Pavla Novotného,
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trvalý pobyt Vilová ulica 2243/17, Bratislava a Petru Križanovú, trvalý pobyt Kadnárová
ulica 9879/89, Bratislava každému v podiele 1/2
parcela reg. C KN č. 210/43, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1269 vo vlastníctve žiadateľa, pre Michala Kostreja, trvalý
pobyt Banícka ulica 172/11, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/70, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1373 vo vlastníctve žiadateľa, pre Olivera Smidu, trvalý
pobyt Ulica energetikov 191/21, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/62, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1365 vo vlastníctve žiadateľa, pre Viktora Hliníka, trvalý
pobyt Ulica B. Björnsona 145/42, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/63, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1366 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jána Michalíka, trvalý
pobyt Gorazdovo nábrežie 404/7, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1250 vo vlastníctve žiadateľa, pre Martina Krajčiho, trvalý
pobyt Diviacka Nová Ves 463
parcela reg. C KN č. 210/45, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1271 vo vlastníctve žiadateľa, pre Ing. Petra Melicherčíka,
trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 404/3, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1243 vo vlastníctve žiadateľa, pre Libora Kolárika, trvalý
pobyt Ulica E. M. Šoltésovej 724/13, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/52, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1278 vo vlastníctve žiadateľa, pre Mareka Machajdíka,
trvalý pobyt Ulica J. Pauleho 120/5, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/46, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1272 vo vlastníctve žiadateľa, pre Branislava Strateného
trvalý pobyt Ulica A. H. Gavloviča 142/8 Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/76, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 2564 vo vlastníctve žiadateľov, pre Bohuslava Laboša
a manž. Máriu, spoločne trvalý pobyt Jégeho ulica 878/2, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/54, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1280 vo vlastníctve žiadateľov, pre Dávida Meixnera
a manž. Katarínu, spoločne trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 209/22, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/68, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1371 vo vlastníctve žiadateľov, pre Ľudovíta Baláža a
manž. Máriu, spoločne trvalý pobyt Súbežná ulica 152/13, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/69, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1372 vo vlastníctve žiadateľa, pre Miroslava Rosinského,
trvalý pobyt Ulica J. Murgaša 700/14, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/47, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1273 vo vlastníctve žiadateľa, pre Darinu Bezákovú,
trvalý pobyt Ulica A. Bednára 714/2, Prievidza
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parcela reg. C KN č. 210/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1255 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jozefa Ceba, trvalý
pobyt Ulica B. Björnsona 128/22, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/34, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1261 vo vlastníctve žiadateľov, pre MUDr. Júliusa Pálaja
a manž. Jana, spoločne trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 404/9
parcela reg. C KN č.210/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1247 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jána Beláňa, trvalý
pobyt Ulica J. M. Hurbana 829/11, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/50, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1275 vo vlastníctve žiadateľa, pre Annu Urbanovú, trvalý
pobyt Ulica J. Kráľa 178/26, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/78, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1381 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jaroslava Šima, trvalý
pobyt Ulica J. Jesenského 449/3
parcela reg. C KN č. 210/95, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1703 vo vlastníctve žiadateľov, pre Františka Rusa a
manž. Vieru, spoločne trvalý pobyt Ulica J. Kráľa 178/28, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/96, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1704 vo vlastníctve žiadateľov, pre Emila Schneka
a manž. Katarínu, spoločne trvalý pobyt Nábrežie sv. Cyrila 361/30, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1374 vo vlastníctve žiadateľa, pre Martu Škandíkovú,
Malookružná ulica 179/3, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/125, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1233 vo vlastníctve žiadateľa, pre Miroslava Pánisa,
trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 205/18, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1254 vo vlastníctve žiadateľa, pre Teréziu Földesiovú,
trvalý pobyt Ulica J. Kráľa 177/18, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1238 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jozefa Schlosárika,
trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 404/1, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/122, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1236 vo vlastníctve žiadateľa, pre Martu Schlosárikovú,
trvalý pobyt Gorazdovo nábrežie 404/1, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/59, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1285 vo vlastníctve žiadateľa, pre Petra Malachovského,
trvalý pobyt Priama ulica 184/3, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/53, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1279 vo vlastníctve žiadateľa, pre Adriána Zachara, trvalý
pobyt Ulica A. Rudnaya 212/35, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/44, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1270 vo vlastníctve žiadateľa, pre Augustína Snohu,
trvalý pobyt Malookružná ulica 180/5
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parcela reg. C KN č. 210/93, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1705 vo vlastníctve žiadateľa, pre Darinu Ertelovú, trvalý
pobyt Trhová ulica 124/10, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/74, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1377 vo vlastníctve žiadateľa, pre Tomáša Janíčka, trvalý
pobyt Ulica V. Benedikta 208/16, Prievidza
parcela reg. C KN č. 8119/40, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m² a parcela
reg. C KN č. 210/133, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m², na ktorých sa
nachádza garáž súpisné č. 1558 vo vlastníctve žiadateľa, pre Vladimíra Meliška, trvalý
pobyt Okružná cesta 189/10, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/48, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1274 vo vlastníctve žiadateľa, pre Ľuboša Lacka, trvalý
pobyt Kvetná ulica 1048/6, Handlová
parcela reg. C KN č. 210/77, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1380 vo vlastníctve žiadateľa, pre Patrika Kucku, trvalý
pobyt Ulica J. Murgaša 702/26, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/73, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1376 vo vlastníctve žiadateľa, pre Miroslava Bošiaka,
trvalý pobyt Malookružná ulica 182/13, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/18, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1245 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jozefa Gamana, trvalý
pobyt Na karasiny 724/36, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1256 vo vlastníctve žiadateľa, pre Vladimíra Ziburu, trvalý
pobyt Poruba 359
parcela reg. C KN č. 210/121, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1237 vo vlastníctve žiadateľa, pre Tibora Nováka, trvalý
pobyt Ulica S. Chalupku 175/57, Prievidza
parcela reg. C KN č. 210/65, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1368 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jozefa Píša, trvalý
pobyt Šípkova ulica 178/6, Kanianka,
za cenu 20,00 €/m² s podmienkou zaplatenia náhrady za spätné užívanie pozemku za
obdobie 2 rokov vo výške 3,00 €/m²/rok, na účel majetkovoprávneho vyporiadania
pozemkov pod stavbami garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) ako pozemky zastavané
stavbami vo vlastníctve žiadateľov nadobúdateľov vrátane priľahlých pozemkov, ktoré
tvoria neoddeliteľnú súčasť so stavbami.

číslo: 37/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosti vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi, Viery Šimunovej, trvalý pobyt Ulica
A. Rudnaya 208/27, Prievidza, Rudolfa Brestovanského, trvalý pobyt Ulica I. Bukovčana
832/23, Prievidza a Adriany Bariakovej, trvalý pobyt Súbežná ulica 153/19, Prievidza
o kúpu pozemkov pod stavbami garáží v ich vlastníctve, na účel majetkovoprávneho
vyporiadania pozemkov pod stavbami garáží s možnosťou zaplatenia kúpnej ceny v
splátkach,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta – nehnuteľností pozemkov v k.ú. Prievidza:
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parcela reg. C KN č. 210/42, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1268 vo vlastníctve žiadateľa, pre Vieru Šimunovú, trvalý
pobyt Ulica A. Rudnaya 208/27, Prievidza;
parcela reg. C KN č. 210/127, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1231 vo vlastníctve žiadateľa, pre Rudolfa
Brestovanského, trvalý pobyt Ulica I. Bukovčana 832/23, Prievidza;
parcela reg. C KN č. 210/72, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1375 a parcela reg. C KN č. 210/55, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. 1281 vo
vlastníctve žiadateľa pre Adrianu Bariakovú, trvalý pobyt Súbežná ulica 153/19,
Prievidza;
za cenu 20,00 €/m² a s podmienkou zaplatenia náhrady za spätné užívanie pozemku za
obdobie 2 rokov vo výške 3,00 €/m²/rok, s možnosťou zaplatiť kúpnu cenu a náhradu za
užívania v splátkach v zmysle IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Prievidza, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod stavbami garáží,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky
zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľov nadobúdateľov vrátane priľahlých
pozemkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť so stavbami.

číslo: 38/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosti vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi, Radomíra Ondrášeka, trvalý pobyt
Ulica A. Rudnaya 198/7, Prievidza a Mariána Hučína, trvalý pobyt Ciglianska cesta
2642/8B, Prievidza o nájom pozemkov pod stavbami garáží v ich vlastníctve, na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod stavbami garáží,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mestanehnuteľnosti pozemky v k.ú. Prievidza:
- parcela reg. C KN č. 210/57, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1283 vo vlastníctve žiadateľa, pre Radomíra Ondrášeka,
trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 198/7, Prievidza,
parcela reg. C KN č. 210/131, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. 1565 vo vlastníctve žiadateľa, pre Mariána Hučína, trvalý
pobyt Ciglianska cesta 2642/8B, Prievidza,
- s nájomným vo výške 3,00 €/m²/rok a podmienkou zaplatenia náhrady za spätné
užívanie pozemku za obdobie 3 rokov vo výške 3,00 €/m²/rok, na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod stavbami garáží,
b) spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky
sú zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľov.
číslo: 39/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh právnej kancelárie na zrušenie uznesenia MsZ č. 528/15 zo dňa 08.12.2015,
II.
odporúča MsZ
zrušiť uznesenie MsZ č. 528/15 zo dňa 08.12.2015.
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číslo: 40/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Mateja Branda, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza a Jolany
Bartošovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, o kúpu nehnuteľností –
bytu č. 24 na 2. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného
na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu 3481/179569 na
pozemku parcela C KN č. 3969 pre Patrika Branda, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka
434/14, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti – byt č. 24 na
2. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku
parcela C KN č. 3969 za cenu 7 280 €, pričom 50 % kúpnej ceny bude zaplatených
jednorazovo na účet mesta a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude
uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastnícky podiel 3481/179569 na
pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Patrika Branda, trvalý pobyt Ulica
M. Falešníka 434/14, Prievidza,
b) spôsob predaja nehnuteľností uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného
zreteľa odôvodnený tým, že žiadateľ dlhodobo obýva predmet prevodu,
c) zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu v prospech
mesta Prievidza až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim.
číslo: 41/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Rozálie Biháriovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, o kúpu
nehnuteľností – bytu č. 56 na 5. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č.
434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu
3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadateľka užíva na základe
nájomnej zmluvy. Žiadateľka žiada zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach
po dobu 5 rokov,
b) informáciu, že dňa 07.01.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta previesť
nehnuteľnosti – byt č. 56 na 5. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastnícky podiel 3473/179569
na pozemku parcela C KN č. 3969, pre Rozáliu Biháriovú, trvalý pobyt Ulica M.
Falešníka 434/14, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) prevod prebytočného majetku mesta - nehnuteľností – bytu č. 56 na 5. poschodí vo
vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č.
3969 za cenu 6930 €, pričom 50 % kúpnej ceny bude zaplatených jednorazovo na účet
mesta a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaných
mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastníckeho podielu 3473/179569 na pozemku
parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Rozáliu Biháriovú, trvalý pobyt Ulica M.
Falešníka 434/14, Prievidza, 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, že žiadateľka uvedený byt dlhodobo užíva na základe nájomnej
zmluvy,
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b) zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu v prospech
mesta Prievidza až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcou.
číslo: 42/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Ingrid Brandovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, o kúpu
nehnuteľností – bytu č. 36 na 3. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č.
434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu
3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadateľka užíva na základe
nájomnej zmluvy. Žiadateľka žiada zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach
po dobu 5 rokov.
b) informáciu, že dňa 07.01.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta previesť
nehnuteľnosti – byt č. 36 na 3. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastnícky podiel 3473/179569
na pozemku parcela C KN č. 3969, pre Ingrid Brandovú, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka
434/14, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) prevod prebytočného majetku mesta - nehnuteľností bytu č. 36 na 3. poschodí vo
vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č.
3969 za cenu 6930 €, pričom 50 % kúpnej ceny bude zaplatených jednorazovo na účet
mesta a zvyšných 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude uhrádzaných
mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastníckeho podielu 3473/179569 na pozemku
parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Ingrid Brandovú, trvalý pobyt Ulica M.
Falešníka 434/14, Prievidza, 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, že žiadateľka uvedený byt dlhodobo užíva na základe nájomnej
zmluvy,
b) zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu v prospech
mesta Prievidza až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcou.
číslo: 43/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Ivety Sumanovej, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, o kúpu
nehnuteľností – bytu č. 76 na 7. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné
č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu
3476/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadateľka užíva na základe
nájomnej zmluvy. Žiadateľka žiada zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach
po dobu 5 rokov,
b) informáciu, že dňa 07.01.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer previesť
nehnuteľnosti – byt č. 76 na 7. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastnícky podiel 3476/179569
na pozemku parcela C KN č. 3969, pre Ivetu Sumanovú, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka
434/14, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) prevod prebytočného majetku mesta - nehnuteľností – bytu č. 76 na 7. poschodí vo
vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č.
3969 za cenu 6 650 €, pričom 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude
uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastníckeho podielu 3476/179569 na
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pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Ivetu Sumanovú, trvalý pobyt
Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, 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, že žiadateľka uvedený byt dlhodobo užíva na základe
nájomnej zmluvy,
b) zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu v prospech
mesta Prievidza až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcou.
číslo: 44/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť Samuela Voleka, trvalý pobyt Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, o kúpu
nehnuteľností – bytu č. 35 na 3. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č.
434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastníckeho podielu
3473/179569 na pozemku parcela C KN č. 3969, ktorý žiadateľ užíva na základe
nájomnej zmluvy. Žiadateľ žiada zaplatiť polovicu kúpnej ceny v mesačných splátkach
po dobu 5 rokov,
b) informáciu, že dňa 07.01.2016 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer previesť
nehnuteľnosť – byt č. 35 na 3. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434
postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 a spoluvlastnícky podiel 3473/179569
na pozemku parcela C KN č. 3969, pre Samuela Volekova, trvalý pobyt Ulica M.
Falešníka 434/14, Prievidza,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) prevod prebytočného majetku mesta - nehnuteľností – bytu č. 35 na 3. poschodí vo
vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č.
3969 za cenu 6930 €, pričom 50 % kúpnej ceny s úrokom 5,05 % ročne bude
uhrádzaných mesačne po dobu 5 rokov a spoluvlastníckeho podielu 3473/179569 na
pozemku parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Samuela Voleka, trvalý pobyt
Ulica M. Falešníka 434/14, Prievidza, 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, že žiadateľ uvedený byt dlhodobo užíva na základe nájomnej
zmluvy,
b) zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti uvedenej v písm. a) tohto bodu v prospech
mesta Prievidza až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim.
číslo: 45/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Bratislave –
STARÉ MESTO, Štúrova 12, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C
KN č. 3983/8 v rozsahu výmery 16 m2, prípadne zámenu za časti pozemkov v k. ú.
Prievidza,
v rozsahu výmery 8 m2 a 4 m2,
na účel vybudovania parkoviská
a spevnených plôch;
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť
v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3983/8 v rozsahu výmery 16
m2, prípadne zameniť tento prebytočný majetok mesta za časti pozemkov v k. ú.
Prievidza, v rozsahu výmery 8 m2 a 4 m2 (pod budúcim chodníkom), vo vlastníctve
spoločnosti, na účel vybudovania parkoviska a spevnených plôch, pre spoločnosť
DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Bratislave – STARÉ MESTO,
Štúrova 12.
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číslo: 46/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Bratislave –
STARÉ MESTO, Štúrova 12, o súhlas mesta s prekládkou a vybudovaním chodníka v k.
ú. Prievidza, na pozemku vo vlastníctve mesta v zmysle projektovej dokumentácie AD
113/2015 a jeho následné odovzdanie do majetku mesta;
II.
neodporúča MsZ
schváliť súhlas mesta s prekládkou a vybudovaním chodníka v k. ú. Prievidza, na
pozemku vo vlastníctve mesta v zmysle projektovej dokumentácie AD 113/2015 a jeho
následné odovzdanie do majetku mesta pre spoločnosť DEVELOPMENT &
PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Bratislave – STARÉ MESTO, Štúrova 12.
číslo: 47/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o Geometrickom pláne č. 173/2015, ktorým boli zamerané pozemky
parcela č. 3796/16 až 3796/44 pod stavbami garáží na Ulici za depom v Prievidzi,
b) žiadosti vlastníkov garáží na Ulici za depom v Prievidzi o kúpu pozemkov na účel
majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod stavbami garáží,
II.
odporúča MsZ
schváliť prevod prebytočného majetku mesta – nehnuteľností pozemkov v k.ú. Prievidza:
- novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
18 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.1569 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Mgr. Martina Výskoka, trvalý pobyt Ulica A. Hlinku 445/29, Prievidza
- novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/40, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.1650 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Dominiku Vlčkovú, trvalý pobyt Šulekova ulica 865/7, Prievidza
- novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
18 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.824 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Štefana Nádaského, trvalý pobyt Rad L. N. Tolstého 711/7, Prievidza
- novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.827 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Jozefa Beniana, trvalý pobyt Šumperská ulica 41/17, Prievidza
- novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/31, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
18 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. III.992 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Milana Vaňa, trvalý pobyt Lúčna ulica 151/37, Prievidza
- novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. III.993 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Milana Horvatoviča, trvalý pobyt Dolné Dubové 27
- novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. III.991 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Marcelu Majgotovú, trvalý pobyt Ulica Ľ. Ondrejova 852/42, Prievidza
- novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/18, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
18 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.1652 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Pavla Orolína, trvalý pobyt Rad L. N. Tolstého 711/5, Prievidza
- novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
18 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.1648 vo vlastníctve žiadateľov, pre
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Juraja Pavlíka a manž. Ing. Dagmar, spoločne trvalý pobyt Športová ulica 460/41,
Lazany
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19
m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.1651 vo vlastníctve žiadateľov, pre Ing.
Františka Loju a manž. Mgr. Marty, spoločne trvalý pobyt Ulica A. Bednára 713/5,
Prievidza
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/19, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19
m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.823 vo vlastníctve žiadateľa, pre MUDr.
Oľgu Rehákovú, trvalý pobyt Banícka ulica 135/3, Prievidza
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
18 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.1567 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Mgr. et Mgr. Juraja Výskoka, trvalý pobyt Duklianska ulica 54/7A, Prievidza
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19
m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. III.990 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Dušana Pisára, trvalý pobyt Poľná ulica 888/49, Prievidza
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/41, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19
m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.822 vo vlastníctve žiadateľa, pre Jána
Ľuptáka, trvalý pobyt Ulica J. I. Bajzu 817/1, Prievidza
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/21, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m² , na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.825 vo vlastníctve žiadateľov, pre
Ing. Milana Kováčika a manž. Zoji, spoločne trvalý pobyt Ulica A. Žarnova 859/4,
Prievidza
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/37, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.1768 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Petra Kurdiho, trvalý pobyt Dúbravská ulica 935/12, Prievidza
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/34, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. III.989 vo vlastníctve žiadateľa, pre Ing.
Jozefa Hlinku, trvalý pobyt Ulica M. Rázusa 856/34, Prievidza
parcela reg. C KN č. 3796/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², na ktorom
sa nachádza garáž súpisné č. II.1713 vo vlastníctve žiadateľa, pre Ľubu Borskú, trvalý
pobyt Moyzesova ulica 1599/39, Bojnice
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
18 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.1646 vo vlastníctve žiadateľov, pre
Petra Madaja a manž. Dariny, spoločne trvalý pobyt Ulica J. Fándlyho 752/1, Prievidza
novovytvorená parcela reg. C KN č. 379630, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. III.995 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Štefana Jakaba, trvalý pobyt Lúčna ulica 151/37, Prievidza
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.1647 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Mariána Tomášika, trvalý pobyt Rad L. N. Tolstého 711/3, Prievidza
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/39, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
19 m², na ktorom sa nachádza garáž súpisné č. II.1649 vo vlastníctve žiadateľa, pre
Beátu Petriskovú, trvalý pobyt Rad L. N. Tolstého 711/3, Prievidza
(novovytvorené pozemky zamerané Geometrickým plánom č. 173/2015 vytvoreným
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 06.01.2016 z pozemku parcela reg. C KN
č. 3796/2), za cenu 41, 30 €/m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov
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pod stavbami garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve
žiadateľov nadobúdateľov vrátane priľahlých pozemkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť so stavbami.
číslo: 48/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Jozefa Laluhu, trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom č. 183/34, o kúpu
nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, časti pozemku, z parcely registra E KN č. 849, zastavané
plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 90 m², na záhradkárske účely;
II.
neodporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza predať majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec,
časť pozemku z parcely registra E KN č. 849, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu
výmery 90 m², podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Jozefa Laluhu,
trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom č. 183/34, na záhradkárske účely.
číslo: 49/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) informáciu o Znaleckom posudku č. 008/2016 vypracovanom znalcom Ing. Antonom
Machom, ktorý ohodnotil stavbu súpisné č. 10732 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste
a pozemky parcela č. 7841, 7843/1 a 7840/29 spolu s výmerou 1 192 m² na sumu
193 000 €,
b) návrh mesta na predaj prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľností
stavby súpisné č. 10732 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste a pozemky parcela
č. 7841, 7843/1 a 7840/29 spolu s výmerou 1 192 m², formou obchodnej verejnej
súťaže,
II.
odporúča MsZ
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza –
nehnuteľnosti stavbu súpisné č. 10732 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1
vedenú ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemky parcela reg. C
KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m², č. 7843/1, ostatné plochy
s výmerou 502 m² a č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m², formou
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:
1. účel využitia - v súlade s územným plánom mesta Prievidza
2. kúpna cena - minimálne vo výške 193 000 € (ZP č. 008/2016)
3. termín úhrady kúpnej ceny - do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené
návrhy.
číslo: 50/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Zumera Kučeru, miesto podnikania Ulica G. Švéniho 2671/3E, Prievidza,
o súhlas s ambulantným predajom na časti pozemku parcela registra C KN č. 2088/1,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 18 m2, vo vlastníctve ROC, a.s.,
Prievidza, na ktorom sa nachádza stánok vo vlastníctve žiadateľa, na účel predaja
zmrzliny na dobu určitú od 15.03.2016 do 15.10.2016;
II.
odporúča primátorke mesta
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a) udeliť súhlas na ambulantný predaj na časti pozemku parcela registra C KN č. 2088/1,
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 18 m2, vo vlastníctve ROC, a.s.,
Prievidza, zapísaného na LV č. 5611, na ktorom sa nachádza stánok vo vlastníctve
žiadateľa (v blízkosti stavby tzv. Titaniku), na účel predaja zmrzliny vo verejnom
záujme, na dobu určitú od 15.03.2016 do 15.10.2016, pre Zumera Kučeru, miesto
podnikania Ulica G. Švéniho 2671/3E, Prievidza,
b) udeliť súhlas s umiestnením a povolením stánku podľa písmena a) tohto uznesenia.
číslo: 51/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
sťažnosť Jána Mokrého a manželky Danity, spoločný trvalý pobyt Na Karasiny 249/51,
Prievidza, na znemožnenie prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, k pozemku
parcela registra C KN č. 5400/46, ostatná plocha vo výmere 165 m2
a k pozemku parcela registra C KN č. 5400/47, ostatná plocha vo výmere 142 m2,
zapísaných na LV č. 7819. V minulosti bol prístup na pozemky žiadateľov cez
vyasfaltovanú časť pozemku, parcela registra C KN č. 5405, ktorá je zaradená aj
v pasporte miestnych komunikácii. Mesto celý pozemok predalo v roku 2004 spoločnosti
TECHNOL, s.r.o., KZ č. 01/04.
II.
odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu pre mesto Prievidza
a tretie osoby na vyasfaltovanú časť pozemku, parcela registra C KN č. 5405, podľa
skutočného zamerania geometrickým plánom.
číslo: 52/16
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Basketbalového klubu BC Prievidza, Ul. stavbárov 21, Prievidza o dotáciu
z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 25 000 € na zabezpečenie činnosti klubu,
II.
odporúča MsZ
schváliť poskytnutie dotácie vo výške 10 000 € z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016
pre Basketbalový klub BC Prievidza, Ul. stavbárov 21, Prievidza na zabezpečenie
činnosti klubu.
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UZNESENIA
MESTSKEJ RADY
Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 2. 2. 2016
od 1 do 52

................................................
Helena Dadíková
overovateľ I.

..................................................
Katarína Čičmancová
overovateľ II.

................................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

..................................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 3. 2. 2016
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