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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 15. 3. 2016 
od 53 do 126 

 
 
53. Vyhodnotenie uznesení MsR 
54. Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 
55. Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2015 
56. Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Prievidza 
57. Správa o aktivačnej činnosti, dobrovoľníckej službe, absolventskej praxi, podpore 

rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a o výkone trestu povinnej práce v meste 
Prievidza za rok 2015 

58. Žiadosť spoločnosti LKKH, s.r.o., na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - 
Územného plánu zóny – lokalita Pod Banskou zámer výstavby motorestu 

59. Žiadosť Ing. Ľubomíra Malíčka na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny 
a doplnky č. 1 Územného plánu zóny Necpaly 

60. Štúdia dopravného riešenia pred objektmi školy na Ul. S. Chalupku v Prievidzi 
a vyjadrenia k nej od správcov inžinierskych sietí (zmena uzn. MsR č. 270/15) 

61. Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza 
na rok 2016 

62. Medializácia pripravovanej akcie mesta „Jarné upratovanie“ 
63. Zmena zapisovateľky komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP 
64. Stanovenie požiadaviek na súvislé obnovy komunikácií v rámci VO 
65. Vypovedanie Zmluvy o nájme predajného stánku uzatvorenej s Vladimírom Ščasným 
66. Zmena v komisii starostlivosti o obyvateľov 
67. Návrh na zverejňovanie informácií podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  
68. Žiadosť o zníženie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o. 
69. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 541/15 – zosúladenia sídla zmluvnej strany –                        

spol. NATUR – PACK, a. s. 
70. Žiadosť spol. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., o zriadenie vecného 

bremena (Necpalská ul.) 
71. Žiadosť Róberta Fleischera a manž., o zriadenie vecného bremena 
72. Žiadosť spol. PROSPEKT, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
73. Žiadosť MUDr. Silvie Hrnkovej o zriadenie vecného bremena 
74. Žiadosť Ing. Márie Karpišovej a Milana Karpiša o prehodnotenie rozšírenia vecného 

bremena (návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 509/15 a zmena uzn. MsZ č. 148/10) 
75. Žiadosť Branislva Stejskala o zriadenie vecného bremena 
76. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 179/15 (doloženie GP Katarínou Krpelanovou) 
77. Žiadosť spol. DSI DATA, s. r. o., o zrušenie podmienky v uzn. č. 506/15 
78. Návrh na doplnenie uzn. MsZ č. 510/15 (podmienka umiestňovania meračov na 

pozemku vlastníka alebo žiadateľa) 
79. Žiadosť spol. SAXES, s. r. o., o rozšírenie predmetu nájmu z NZ 
80. Žiadosť spol. SAXES, s. r. o., o umiestnenie vonkajšieho sedenia 
81. Žiadosť Caffe Trieste Prievidza, s. r. o., o nájom pozemku 
82. Žiadosť FUN CAFFE, s. r. o., o nájom častí pozemkov 
83. Žiadosť Jána Mihálika o nájom pozemkov 
84. Žiadosť Romana Jaška o nájom pozemku 
85. Žiadosť spol. Kolotoče Šiatinský, s. r. o., o krátkodobý nájom časti pozemku 
86. Žiadosť Stanislava Lihotského o nájom časti pozemku 
87. Žiadosť spol. AUTOCENTRUM AAA AUTO, a. s., o nájom pozemku 
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88. Žiadosť Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku o nájom pozemku 
89. Žiadosť Ladislava Bešenyiho GASTROFIVE o nájom pozemku 
90. Žiadosť Ing. Martina Bugára a Petra Bugára o nájom časti pozemku 
91. Žiadosť spol. LUDO, s. r. o., o nájom časti pozemku 
92. Žiadosť spol. Stavba Plus, s. r. o., o nájom časti pozemkov 
93. Žiadosť Spojenej školy internátnej o nájom neb. priestorov v objekte MŠ na Športovej 

ulici 
94. Návrh na usporiadanie majetkových vzťahov k mostnému telesu na Košovskej ceste 
95. Návrh na usporiadanie majetkových vzťahov k stavbe – objektu „Podchodu pre peších 

pod komunikáciou Nedožerská cesta“ 
96. Žiadosť  Ing. Vitalija Zajeca o kúpu časti pozemkov 
97. Žiadosť Petra Mokrého o kúpu pozemkov 
98. Žiadosť Petra Mokrého o nájom častí pozemkov 
99. Žiadosť Petra Mjartana o kúpu časti pozemku 
100. Žiadosť Marty Bohovičovej o kúpu pozemkov 
101. Žiadosť Stanislava Oboňu a manž. o kúpu pozemkov 
102. Žiadosť Miroslava Kuruca o kúpu pozemkov 
103. Žiadosť Mgr. Andreja Benzíra o kúpu pozemku 
104. Žiadosť Zlaty Mrázikovej o kúpu pozemkov 
105. Žiadosť Jiřího Horského a manž. o kúpu pozemkov 
106. Zmena uzn. MsR č. 467/15 v znení 593/15  (žiadosť Jána Ťapušíka, Jozefa Ťapušíka 

a Dariny Králikovej o kúpu časti pozemku) 
107. Žiadosť spoločnosti Facehome, s. r. o., o kúpu časti pozemkov 
108. Žiadosť Ing. Ľubora Schlossára o zámenu pozemkov 
109. Žiadosť zástupcov vlastníkov garáží na Sadovej ulici o kúpu zníženie kúpnej ceny 

pozemkov pod stavbami garáží 
110. Žiadosti vlastníkov garáží na Sadovej ul.  Radomíra Ondráška a Mariána Hučína 

o nájom pozemkov 
111. Žiadosť spol. HRIKO, s. r. o., o kúpu časti pozemku a časti objektu 
112. Žiadosť spol. LIDL Slovenská republika, v. o. s., o kúpu časti pozemku 
113. Žiadosť spol. DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., o súhlas s prekládkou 

a vybudovaním chodníka 
114. Žiadosť spol. DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
115. Žiadosť spol. VIP invest, s.r.o., o kúpu časti pozemku 
116. Žiadosť Ladislava Baláža o kúpu pozemku pod stavbou garáže na Ul. za depom 
117. Žiadosť Eduarda Mokráša  a manž. o kúpu pozemku pod stavbou garáže na Ul. za 

depom 
118. Žiadosť Ing. Milana Kováčika a manž. o kúpu pozemku pod stavbou garáže na Ul. za 

depom 
119. Žiadosť Mateja Branda a Jolany Bartošovej o kúpu bytu  na Ul. M. Falešníka pre Patrika 

Branda 
120. Žiadosť Vladislava Uhliara a manž. o kúpu pozemku 
121. Žiadosť Aleny Drozdovej o zrušenie predkupného práva 
122. Žiadosť Gabriely Gatialovej o kúpu časti pozemku 
123. Vyhodnotenie OVS – pozemky na južnom obchvate (víťaz Jozef Ziaťko) 
124. Vyhodnotenie OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste  
125. Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS na nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste 
126. Vyhodnotenie OVS – pozemky v blízkosti Sadovej ulice (víťaz spol. LAGARDE, s. r. o.) 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 15. 3. 2016 
od 53 do 126 

 
číslo: 53/16 
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.,  
rok 2015: 38/II., 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., 514/II., 520/IV., 527/II., 529/IV., 530/III., 532/III., 
533/III., 534/III., 546/III., 573/II.  

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
rok 2014: 472/III.a),    
rok 2015: 55/III., 511/II., 598/I., 
rok 2016: 10/I., 25/II.III.IV. 

 
číslo: 54/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2015                       
do 31.12.2015, 

III. odporúča primátorke mesta 
vykonať kroky na rozšírenie kamerového systému na cintoríne na Mariánskej ul. 
a cintoríne v Necpaloch.  
 

číslo: 55/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2015, 
II. odporúča MsZ 
 zobrať na vedomie Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12./2015. 

 
číslo: 56/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza, 

II.   odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 2 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza. 
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číslo: 57/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o aktivačnej činnosti, dobrovoľníckej službe, absolventskej praxi, podpore 
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a o výkone trestu povinnej práce v meste 
Prievidza za rok 2015. 

 
číslo: 58/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti LKKH, s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska č. 480,  965 01 
Ladomerská Vieska na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu 
zóny,  
b) informáciu, že spoločnosť LKKH, s.r.o., vyžaduje záruku realizácie zmeny ÚP 
v prípade financovania nákladov za obstaranie ÚP,  

II.  odporúča MsZ  
v prípade, že spoločnosť LKKH, s.r.o., zotrvá na svojej žiadosti aj bez záruky mesta 
s realizáciou zmeny ÚP  
schváliť: 
a) obstaranie Územného plánu zóny v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení  – funkčnopriestorový blok č. 7-2-2 
podľa záväznej časti Územného plánu mesta Prievidza, na základe žiadosti spoločnosti 
LKKH s.r.o., Ladomerská Vieska č. 480, 965 01 Ladomerská Vieska,  
b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej 
dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie Územného plánu zóny od spoločnosti 
LKKH s.r.o., Ladomerská Vieska č. 480, 965 01 Ladomerská Vieska  prípadne od 
vlastníkov priľahlých nehnuteľností vo výške100 % z celkových nákladov na obstaranie. 
 

číslo: 59/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Ľubomíra Malíčka, Ul. M. Hodžu 16/2,  Prievidza, na obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny 
Necpaly,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
vyzvať Ing. Ľubomíra Malíčka, Ul. M. Hodžu 16/2,  Prievidza, o doplnenie žiadosti na 
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu 
zóny Necpaly o stanovisko vlastníkov dotknutých pozemkov medzi Poľnou ulicou 
a Cestou Vl. Clementisa. 

 
číslo: 60/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

spracovanú štúdiu dopravného riešenia pred objektmi školy na Ul. S. Chalupku 
v Prievidzi a vyjadrenia k nej od správcov inžinierskych sietí, 

II. mení  
uznesenie č. 270/II./15 takto: pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza textom: 
„odporúča primátorke mesta postupovať v zmysle variantu „A“ – úprava za pomoci 
vodorovného dopravného značenia (36 parkovacích miest) a rokovať so spol. TSMPD, 
s.r.o.,  o upustení zámeru kompletnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v tejto lokalite.“ 
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číslo: 61/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza 
na rok 2016, zberu biologicky rozložiteľného odpadu a triedeného zberu komunálnych 
odpadov s obsahom škodlivín v meste Prievidza.  

 
číslo: 62/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh MsR na zorganizovanie akcie mesta „Jarné upratovanie“ na deň 16. 4. 2016, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

 zabezpečiť zverejnenie a medializáciu akcie mesta „Jarné upratovanie“. 
 
číslo: 63/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu zapisovateľky komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného 
prostredia z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnankyne mesta Ing. Lucie 
Dujničovej, 

II. odporúča  MsZ 
schváliť s účinnosťou od 1. 3. 2016 za zapisovateľku komisie dopravy, výstavby, 
územného plánu a životného prostredia Bc. Zdenku  Žillovú.  

 
číslo: 64/16 
Mestská rada 
I. ukladá prednostovi MsÚ 

vyzvať Výbory volebných obvodov mesta Prievidza na stanovenie požiadaviek na 
súvislé obnovy komunikácií v rámci jednotlivých volebných obvodov.  

 
číslo: 65/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ v Prievidzi na vypovedanie Zmluvy 
o nájme predajného stánku uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení medzi Mestom Prievidza ako prenajímateľom a Vladimírom Ščasným 
ŠČIK ako nájomcom predajného stánku s plochou 6 m2 , umiestneného na pozemku v 
k.ú.  Prievidza, parcela č. 2122/1 pred OD PRIOR na Námestí slobody v Prievidzi, za 
účelom predaja pukancov, cukroviniek, cukrovej vaty, balónov, tekvicových jadierok 
a žrebov.  
b) návrh referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ v Prievidzi na neuzatvorenie 
opätovného nájomného vzťahu medzi Mestom Prievidza ako prenajímateľom 
a podnikateľským subjektom ako nájomcom k prevádzke predajného stánku s plochou 6 
m2, umiestneného na pozemku v k.ú. Prievidza, parcela č. 2122/1 pred OD PRIOR na 
Námestí slobody v Prievidzi,  

II. odporúča primátorke mesta   
vypovedať Zmluvu o nájme predajného stánku uzatvorenú v zmysle § 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi Mestom Prievidza ako prenajímateľom 
a Vladimírom Ščasným ŠČIK ako nájomcom predajného stánku s plochou 6 m2 , 
umiestneného na pozemku v k.ú.  Prievidza, parcela č. 2122/1 pred OD PRIOR na 
Námestí slobody v Prievidzi, za účelom predaja pukancov, cukroviniek, cukrovej vaty, 
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balónov, tekvicových jadierok a žrebov dohodou zmluvných strán (v zmysle č. III. bodu 
2. predmetnej zmluvy) s účinnosťou od 01. 04. 2016, 

III. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť odstránenie predmetného predajného stánku z pozemku v k.ú. Prievidza, 
parcela č. 2122/1 pred OD PRIOR na Námestí slobody v Prievidzi a jeho uskladnenie 
v objekte SMMP, s. r. o.  

 
číslo: 66/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)  vzdanie sa MUDr. Jána Šlapáka  členstva v komisii starostlivosti o obyvateľov k 30. 
4. 2016,  
b) návrh na zvolenie PaedDr. Ivety Laukovej za členku komisie starostlivosti 
o obyvateľov z radov neposlancov,  

II. odporúča MsZ 
s účinnosťou od 1. 5. 2016  zvoliť PaedDr. Ivetu Laukovú za členku komisie starostlivosti 
o obyvateľov z radov neposlancov.  

 
číslo: 67/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

návrh na zverejňovanie informácií podľa ustanovenia čl. 7 ods. 7 ústavného zákona                              
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v samospráve mesta Prievidza aj na webovej stránke mesta Prievidza podľa § 9, ods. 3 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, po predchádzajúcom udelení súhlasu verejného funkcionára so 
zverejnením týmto spôsobom, 

II.  odporúča MsZ  
zverejňovanie informácií podľa ustanovenia čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v samospráve mesta Prievidza aj na webovej stránke mesta Prievidza podľa § 9, ods. 3 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, po predchádzajúcom udelení súhlasu verejného funkcionára so 
zverejnením týmto spôsobom. 

 
číslo: 68/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

dôvodovú správu k návrhu ďalšieho postupu vymáhania pohľadávky vo výške 
525 174,11 €, ktorú spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o., ako záložca poskytla záložnému 
veriteľovi Prima banke, a. s., za dlžníka ARCHER INVEST, s. r. o., 

II.  odporúča MsZ  
schváliť zníženie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., o  pohľadávku 
voči ARCHER INVEST, s.r.o., vo výške 525 174,11 € z dôvodu založenia možnosti 
žalovať ARCHER INVEST, s.r.o., o zaplatenie pohľadávky  bez povinnosti zaplatiť súdny 
poplatok. 
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číslo: 69/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 541/15 zo dňa 08.12.2015 z dôvodu zosúladenia 
sídla zmluvnej strany s údajmi uvedenými v Obchodnom registri a opravy opisovej 
chyby, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 541/15 zo dňa 08.12.2015 takto: 
v časti II. písm. a) text znie: „uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so spol. NATUR-
PACK, a.s., so sídlom Bratislava, Ružová dolina 6, predmetom ktorej bude uzatvorenie 
zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov“. 

 
číslo: 70/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, 
Pri Rajčianke 2927/8, zastúpená spoločnosťou EUB, s. r. o., so sídlom v Liptovskom 
Mikuláši, Priehradná 1690/30, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza,   

- parcela registra C KN č. 5258/1, ostatné plochy s výmerou 2 069 m2, 
- parcela registra C KN č. 2570/5, ostatné plochy s výmerou 2 945 m2, 
- parcela registra C KN č. 5289/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 34 698 m2, 
- parcela registra E KN č. 5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  2 543 m2,  

právo uloženia inžinierskych sietí – montáž podzemných NN káblových vedení  pre 
stavbu „8945 -Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 
a NNK vývod“ v rozsahu približne 202 m2 , 

II.   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. 5258/1, ostatné plochy s výmerou 2 069 m2, 
- parcela registra C KN č. 2570/5, ostatné plochy s výmerou 2 945 m2, 
- parcela registra C KN č. 5289/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 34 698 m2, 
- parcela registra E KN č. 5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  2 543 m2, 

uloženie inžinierskych sietí – montáž podzemných NN káblových vedení  pre stavbu „8945 -
Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod“  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: 

- zmeniť trasu tak, aby uloženie IS nezasahovalo do budovania plánovanej kruhovej 
križovatky v danej  lokalite (odsúhlasiť nové trasovanie s odborom výstavby, ÚP a ŽP 
MsÚ Prievidza ); 
- v prípade budovania verejnoprospešnej stavby realizovanej mestom Prievidza takto 
položenú sieť preložiť na náklady oprávneného z vecného bremena v nevyhnutnom 
rozsahu; 
-  IS realizovať pretlakom popod komunikáciu a chodník, 
- vydať súhlas na budovanie podzemných kontajnerových stojísk na komunálny odpad 
podľa požiadavky mesta zo dňa 22.02.2016     
- umiestniť  rozvodnú skriňu a merače na pozemkoch vlastníkov, resp. žiadateľov (t. j. 
nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza); 
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- 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: 71/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Róberta Fleischera a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. Kuzmányho 21, 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov 
vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 344/16, ostatná plocha 
s výmerou 1990 m2 a parcela registra E KN č. 344/17, ostatná plocha s výmerou  244 m2 
prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a zriadenie 3 parkovacích miest (v 
predpokladanom rozsahu 48 m2), 

II.   odporúča MsZ  
a) schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 

pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 344/16, 
ostatná plocha s výmerou 1990 m2 a parcela registra E KN č. 344/17, ostatná plocha 
s výmerou  244 m2, právo prechodu motorovým vozidlom k nehnuteľnostiam – 
k pozemkom parc. č. 6688/2 a k výstavbe objektu na parc. č. 6688/2, v prospech 
vlastníkov pozemku v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č. 6688/2, 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, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne 
vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2 ;  

b) udeliť súhlas s vybudovaním spevnenej plochy na časti pozemkov  parc. č. 344/16 
a parc. č. 344/17 a zriadenie 3 parkovacích plôch v rozsahu práva prechodu 
motorovým vozidlom a s podmienkami: 

- 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,  
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, v prípade budovania mestského 
chodníka bude musieť žiadateľ rešpektovať podmienky z toho plynúce.  

 
číslo: 72/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti PROSPEKT, s. r. o., so sídlom v Žiline, Vysokoškolákov 2, 
zastúpená spoločnosťou DRAFT STUDIO s. r. o., so sídlom v Žiline, Moyzesova 12, o 
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 542/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 8 533 m2, parcela registra C KN č. 370/45, orná pôda s výmerou 
6 431 m2 a parcela registra CKN č. 370/17, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  1 
942 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – NN prípojky s chráničkou (v 
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predpokladanom rozsahu 17 m2) a strpieť vjazd na pozemok  parc. č. 528/324 cez časť 
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, parc. registra C KN 542/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 8 533 m2 (v predpokladanom rozsahu 26 m2) 

II.   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. 542/1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 533 m2, parcela registra C KN č. 370/45, orná 
pôda s výmerou 6 431 m2 a parcela registra CKN č. 370/17, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou  1 942 m2, uloženie inžinierskych sietí – NN prípojky s chráničkou 
a strpieť vjazd motorovým vozidlom na pozemok  parc. č. 528/324 po časti pozemku vo 
vlastníctve mesta Prievidza, parc. registra C KN 542/1, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 8 533 m2, v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcely registra C 
KN č. 528/324, 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, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, 
minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 
€/m2 ; a za podmienok:  
- IS realizovať pretlakom popod cestu, 
- 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). 

 
číslo: 73/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
  žiadosť  MUDr. Silvie Hrnkovej, trvalý pobyt Prievidza, Svätoplukova 88/12,  o zriadenie 

vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 3871/105, ostatné plochy 
s výmerou 341 m2  a parcela registra E KN č. 3871/106, ostatné plochy s výmerou 1705 
m2 právo uloženia inžinierskych sietí – plynovej prípojky k prístavbe a prestavbe objektu 
na ambulanciu lekára (v predpokladanom rozsahu 17 m2),  

II.   odporúča MsZ  
     schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 

pozemkov vo vlastníctve  mesta v  k. ú. Prievidza,  parcela registra  E KN č. 3871/105,  
ostatné plochy  s výmerou 341 m2  a parcela registra E KN č. 3871/106, ostatné plochy 
s výmerou 1705 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – plynovej prípojky k prístavbe 
a prestavbe objektu na ambulanciu lekára, v prospech vlastníkov pozemku v k. ú. 
Prievidza, parcely registra C KN č. 3081/4, 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 
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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 75,00 €/m2; a za podmienok: 
- 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 na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta), 

- uložiť plynovú prípojku prioritne v zelenej ploche, ak to umožňujú miestne 
podmienky. 

 
číslo: 74/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
  žiadosť  Ing. Márie Karpišovej a Milana Karpiša, spoločne trvalý pobyt Prievidza, 

Cesta Vl. Clementisa 740/50,  o  prehodnotenie  rozšírenia  vecného  bremena  za 
odplatu  (schváleného  uznesením  MsZ č. 509/15 zo dňa 08.12.2015),  

II.   odporúča MsZ  
  a) zrušiť uznesenie MsZ č. 509/15 zo dňa 08.12.2015  (ktorým bolo schválené 

rozšírenie vecného bremena za odplatu), 
 b) schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 148/2010 zo dňa 25.05.2010 takto: 

-  v časti I. sa  text ...„ parcela  č. 5400/1“  nahrádza textom „parcela č. 5532/183“, -
  časť II. sa nahrádza znením: 

  „schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena  s povinnosťou mesta 
Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve  mesta v  k. ú. Prievidza, parcela 
registra C KN č.  5289/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 34698 m2, parcela 
registra C KN č.  5532/97, orná pôda s výmerou 120 m2, parcela registra C KN č.   
5532/183, orná pôda s výmerou 47 m2 a parcela registra C KN č.  5400/106, ostatné 
plochy s výmerou 59 m2 právo uloženia inžinierskych sietí a trvalého prístupu za 
účelom ich údržby, opravy a rekonštrukcie, v rozsahu podľa zamerania 
geometrickým plánom v prospech vlastníkov  pozemkov v k. ú. Prievidza, parc. č. 
5532/89, 5532/184 a parc. č.  5532/183“.  

 

číslo: 75/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
  žiadosť  Branislava Stejskala, trvalý pobyt Prievidza, Mojmírova ul. 196/6,  

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 prípojky a NN prípojky (v predpokladanom rozsahu 10 m2) k plánovanej 
výstavbe rodinného domu na pozemkoch parc. č. 460/2 a 463/2,   

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, 
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zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – 
vodovodnej prípojky a NN prípojky k plánovanej výstavbe rodinného domu na 
pozemkoch parc. č. 460/2 a 463/2, v prospech vlastníka pozemkov v k. ú. Hradec, 
parcely registra C KN č. 460/2 a 463/2, 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: 

- 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 na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta). 

 
číslo: 76/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia MsZ č. 179/15 zo dňa 27.04.2015 na 
základe doloženého Geometrického plánu č. 43/2016 Katarínou Krpelanovou, a to 
o uloženie inžinierskych sietí – elektrickej prípojky k plánovanej výstavbe rodinného 
domu aj na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela 
registra C KN  č. 7056/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1196 m2, 

II.   odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 179/15 zo dňa 27.04.2015 takto: 
-  v časti I. sa  za text „parcela  registra C KN č. 7056/115, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 665 m2  dopĺňa text „a parcela registra C KN  č. 7056/3, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 1196 m2“, 
-  v časti II. sa  za text „parcela  registra C KN č. 7056/115, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 665 m2“ dopĺňa text „a parcela registra C KN  č. 7056/3, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 1196 m2“, 
-  v časti I. a II. sa text   „na časti pozemku“ nahrádza textom „na časti pozemkov“. 

  
číslo: 77/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti DSI DATA s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. 
Bernoláka 377, o zrušenie podmienky v schválenom uznesení MsZ č. 506/15 zo dňa 
08.12.2015, t. j. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v lokalite Staré sídlisko Píly Prievidza (v zmysle schv. uzn. MsZ č. 347/14 zo dňa 
26.8.2014 v znení uzn. č. 325/15 zo dňa 11. 8. 2015)  
(Listom zo dňa 18.01.2016 bolo oznámené  schválenie súhlasu s uložením inžinierskych 
sietí  ponad časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza.) 
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b) informáciu o doručení Znaleckého posudku č.  25/2016 vypracovaného Ing. Pavlom 
Jurkovičom, ktorý na vlastné náklady dala vypracovať spoločnosť DSI DATA s. r. o. 
v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 506/15 zo dňa 08.12.2015, 

II. ukladá právnej kancelárii 
a) vyzvať spoločnosť DSI DATA, s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. 
Bernoláka 377, o vyjadrenie, ktoré z  projektov v rámci mesta Prievidza plánujú 
realizovať, 
b)  predložiť do orgánov mesta návrh na zrušenie uznesení MsZ, ktorými bolo schválené  
zriadenie vecných bremien na základe žiadosti spol. DSI DATA, s. r. o., a ktoré 
predmetná spoločnosť realizovať nebude.  

 
číslo: 78/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na doplnenie uznesenia MsZ č. 510/15 zo dňa 08.12.2015, 
ktorým bolo schválené zapracovanie podmienky do návrhov uznesení pri schvaľovaní 
žiadostí o zriadenie vecného bremena – uloženia inžinierskych sietí v znení „pričom 
umiestnenie merača bude na pozemku vlastníka alebo žiadateľa“, 

II.   odporúča MsZ 
schváliť doplnenie uznesenia MsZ č. 510/15 zo dňa 08.12.2015 takto: 
v časti II. doplniť text „Táto podmienka bude súčasťou vyjadrenia vlastníka pozemku 
v stavebnom konaní a v ohlásení stavebného úradu.“ 

 
číslo: 79/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v  Prievidzi, Makovického ul. 498/2, o rozšírenie 
predmetu nájmu z Nájomnej zmluvy č. 33/2012 z pôvodných 40 m² z pozemku parcela 
reg. C KN č. 2122/1 na 100 m², na účel rozšírenia vonkajšieho sedenia so záberom 
pozemku počas celého roka, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta -  
nehnuteľnosť pozemok v k.ú. Prievidza parcela reg. C KN č. 2122/1, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 65 m², na účel rozšírenia vonkajšieho sedenia so záberom 
pozemku počas celého roka, pre spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického 
498/2, 
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že predmet nájmu je 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke 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 jej územia a o potreby jej obyvateľov 
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 
c) za podmienok - nájomného vo výške 0,05 €/m²/deň v období od 15.4. do 15.10. a vo 
výške 0,02 €/m²/deň v období od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s jednomesačnou 
výpovednou lehotou, na účel rozšírenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku 
počas celého roka a s podmienkou zabezpečenia kvetinovej výzdoby v okolí kaviarne. 
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číslo: 80/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť spol. SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul. 498/2, o umiestnenie 
vonkajšieho výdajného a obslužného miesta s rozmermi 3 x 2 m (umiestneného už v 
rámci prenajatého pozemku slúžiaceho ako vonkajšie sedenie so záberom počas celého 
roka) bez potreby prívodu vody a kanalizácie, bez pevných základov, na účel prípravy 
a výdaja niektorých nápojov, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť umiestnenie vonkajšieho výdajného a obslužného miesta s rozmermi 3 x 2 m na 
pozemku v k.ú. Prievidza parcela reg. C KN č. 2122/1, ktorý žiadateľ užíva na základe 
Nájomnej zmluvy č. 33/2012, na účel prípravy a výdaja niektorých nápojov, pre spol. 
SAXES, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Makovického ul. 498/2. 

 
číslo: 81/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

žiadosť Caffe Trieste Prievidza, s.r.o., so sídlom Poruba 69, o nájom pozemku parcela 
registra C KN č. 2122/1 ostatné plochy v k.ú. Prievidza, na účel vybudovania 
vonkajšieho sedenia  s celoročným záberom na  Námestí slobody č. 31, a to pri kaviarni 
Caffe Trieste v rozsahu výmery 20 m2 (2m x 10m) a oproti kaviarni Caffe Trieste 
v rozsahu  výmery 60 m2 (4m x 15m), 

 II.   odporúča MsZ  
schváliť   
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza– časť pozemku z parcely registra C KN č. 2122/1, 
ostatné plochy v rozsahu výmery 7 m2 (1m x 7m), pozdĺž múru kaviarne Caffe Trieste a 
v rozsahu  výmery 57 m2 (5,05m x 12,90m), oproti kaviarne Caffe Trieste na  Námestí 
slobody č. 31, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy,  s celoročným záberom 
pozemku, pre Caffe Trieste Prievidza, s.r.o., so sídlom Poruba 69, 
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné 
úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho 
obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, 
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 s podmienkou zabezpečenia kvetinovej výzdoby 
v okolí kaviarne. 
 

číslo: 82/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

žiadosť FUN CAFFE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Námestie slobody č. 36, o nájom častí  
pozemkov, parcela registra C KN  č. 2109/2 a parcela registra C KN č. 2122/1 v k. ú. 
Prievidza, a to v rozsahu výmery -  sedenie oproti budove  36 m2 (9m x 4m), 35 m2 pred 
kaviarňou (7m x 5m), existujúca terasa 28 m2 (5,5 x 5 m), trampolína 4 m2 (2m x 2m), na 
účel vonkajšieho sedenia s celoročným záberom pozemku na Námestí slobody, 

II.   odporúča  MsZ  
schváliť   
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a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
Prievidza: 
- nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2109/2, 
zastavané plochy a nádvoria a časť pozemku parcela registra C KN č. 2122/1, pre spol. 
FUN CAFFE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Námestie slobody č. 36,  na účel vybudovania 
vonkajšieho sedenia  s celoročným záberom pozemku na  Námestí slobody č. 36, a to 
pri kaviarni FUN CAFFE v rozsahu výmery 43 m2 (4 x 12,2 m), a oproti kaviarni FUN 
CAFFE v rozsahu výmery 62,5 m2 (12,5 x 5m), spolu v rozsahu výmery 105,5 m2 ; 
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 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, 
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 s podmienkou zabezpečenia kvetinovej výzdoby 
v okolí kaviarne FUN CAFFE. 
 

číslo: 83/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Jána Mihálika, trvalý pobyt Prievidza, Snežienková ulica 647/62, o nájom 
pozemkov parcela reg. C KN č. 5767 v rozsahu výmery 23 m² a parcela reg. E KN č. 
1047/7 v rozsahu výmery 60 m², na záhradkárske účely,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta -  
nehnuteľnosti pozemky v k.ú. Prievidza parcela reg. C KN č. 5767, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 23 m² a parcela reg. E KN č. 1047/7, záhrady v rozsahu 
výmery 60 m², ktoré sú bezprostredne priľahlé k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na 
záhradkárske účely, pre Jána Mihálika, trvalý pobyt Prievidza, Snežienková ulica 647/62,  
b) spôsob 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 bezprostredne priľahlé k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ich bude užívať 
výlučne na záhradkárske účely, 
c) za podmienok - nájomného vo výške 0,10 €/m²/rok na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou. 

 
číslo: 84/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Romana Jaška, miesto podnikania Prievidza, Richtárska 333/1, o nájom 
pozemku parcela registra C KN č. 11/1, ostatné plochy, na účel vybudovania detského 
ihriska pred kaviarňou v KaSS v Prievidzi na Ul. F. Madvu č. 11, v rozsahu výmery  660 
m2, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť  
a)  zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
Prievidza, nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 11/1,-  ostatné plochy 
v rozsahu výmery 660 m2, na účel vybudovania detského ihriska, ktoré následne 
žiadateľ po jeho vybudovaní odovzdá do majetku mesta, pre Romana Jaška, miesto 
podnikania Prievidza, Richtárska 333/1, 
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b) 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, nakoľko žiadateľ vytvorí 
detské ihrisko, ktoré bude slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými 
úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov; 
c) za podmienok  –  nájomného vo výške 1,00 € do času vybudovania detského ihriska  

 
číslo: 85/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

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 23.3.2016 do 1.4.2016, na účel prevádzkovania 
lunaparku; 

II.  odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu so spol. Kolotoče Šiatinský, s.r.o., so sídlom v Novákoch, 
Baníkov 75/14, predmetom ktorej bude krátkodobý prenájom dočasne prebytočného 
majetku mesta Prievidza,  nehnuteľnosti 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 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 za obdobie od 
23.3.2016 do 1.4.2016  vo výške 0,02 €/m2/deň, čo predstavuje celkovú sumu 180 €.   
 

číslo: 86/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

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 1.5.2016 do 31.10.2016, na účel prevádzkovania motokárovej 
dráhy; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. 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, pre Stanislava Lihotského, miesto podnikania Malá Čausa 6, 
b) spôsob podľa § 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 5.2.3 
Internej smernice IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, podľa 
ktorého ako dôvod hodný osobitného zreteľa môže byť posudzovaný nájom 
nehnuteľného majetku na športové účely, 
c) za podmienok – nájomného vo výške  800 €/mesiac, na dobu určitú od 1.5.2016 do 
31.10.2016 s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
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číslo: 87/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť spol. AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom v Bratislave, Panónska cesta 
39, o nájom pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14 v rozsahu výmery 3105 m², na účel 
zriadenia prevádzky  AUTOCENTRA  AAA  Auto, predaj nových a ojazdených vozidiel, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť nájom majetku mesta,   nehnuteľnosti,  pozemku v k.ú. Prievidza parcela reg. C 
KN č. 3976/14 v rozsahu výmery 3105 m², na účel zriadenia prevádzky  AUTOCENTRA  
AAA  Auto, predaj nových a ojazdených vozidiel, pre spol. AUTOCENTRUM AAA AUTO 
a.s., so sídlom v Bratislave, Panónska cesta 39. 

 
číslo: 88/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Evanjelický cirkevný 
zbor ECAV Zemianske Kostoľany Farský úrad, Nedožerská cesta 4, Prievidza o nájom 
pozemku parcela registra C KN č. 4810/1, ostatné plochy, na účel oplotenia pozemku 
okolo kostola,  z dôvodu znečisťovaniu kostola a jeho okolia a vybudovania verejne 
prístupného parku v rozsahu výmery  približne 2 500 m2, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť   
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
Prievidza, nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 4810/1, ostatné plochy 
v rozsahu výmery 2500 m2, na účel oplotenia pozemku okolo kostola z dôvodu 
znečisťovaniu kostola a  vybudovania verejne prístupného parku, pre Evanjelickú cirkev 
augsburského vyznania na Slovensku, Evanjelický cirkevný zbor ECAV Zemianske 
Kostoľany Farský úrad, Nedožerská cesta 4, Prievidza, 
b) 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, nakoľko žiadateľ vytvorí 
malý park, ktorý bude slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými 
úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov; 
c) za podmienok  –  nájomného vo výške 10,00 €/rok, na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou. 

 
číslo: 89/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Ladislava Bešenyiho GASTROFIVE, miesto podnikania Jegorovovo námestie 
900/4, Košice- Dargovských hrdinov, o nájom pozemku parcela reg. C KN č. 5086/56 
v rozsahu výmery 4 m², na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku 
počas celého roka, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť nájom majetku mesta, nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Prievidza parcela reg. C 
KN č. 5086/56, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 4 m², pre Ladislava 
Bešenyiho GASTROFIVE, miesto podnikania Jegorovovo námestie 900/4, Košice - 
Dargovských hrdinov, na účel zriadenia vonkajšieho sedenia so záberom pozemku 
počas celého roka. 
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číslo: 90/16 
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. odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
Prievidza v k. ú. Prievidza, nehnuteľnosť – časť 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, pre Ing. Martina Bugára, 
trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Červeňa 32  a Petra Bugára, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. 
Červeňa 32, 
b) spôsob 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 pozemku parc. č. 4996/5 a 
k objektu na pozemku parc. č. 4996/5 a k pozemku parc. č. 4996/4 vo vlastníctve 
žiadateľov, 
c) za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m²/deň na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou od 1. 5. 2016.   
 

číslo: 91/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

a) žiadosť spoločnosti LUDO, spol. s r.o., so sídlom v Považskej Bystrici, Tatranská 295, 
IČO: 36 021 237, o nájom prebytočného majetku, nehnuteľnosti – časť pozemku parcela 
registra C KN č. 4870/1, k. ú. Prievidza, ostatné plochy, s výmerou 27 m², na účel 
vybudovania/dobudovania parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti stavby 
(polyfunkčný objekt) v užívaní žiadateľa, ktorý už má na tento účel v nájme od mesta 
Prievidza časť tejto parcely s výmerou 290 m2, 
b) informáciu, že dňa 07.03.2016 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený 
zámer na prenájom časti pozemku parcela registra C KN č. 4870/1, k.ú. Prievidza, 
ostatné plochy, s výmerou 27 m² pre LUDO, spol. s r.o., 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
- nájom dočasne prebytočného majetku, nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza – časť 

pozemku parcela registra C KN č. 4870/1 ostatné plochy, s výmerou 27 m2, na účel 
vybudovania parkovacích miest pre LUDO, spol. s r.o., so sídlom v Považskej 
Bystrici, Tatranská 295, IČO: 36 021 237,  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, ktorý je odôvodnený tým, že predmet nájmu bude 
slúžiť ako parkovisko, čím bude naplnený jeho verejnoprospešný účel, 

- za podmienok: nájomné vo výške 1€/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou a s podmienkou, že po ukončení prevádzkového času 
v prevádzkach zriadených v budove v užívaní žiadateľa, bude parkovisko verejne 
prístupné širokej verejnosti a parkovacie miesta odovzdané do vlastníctva mesta 
Prievidza (zhodnotenie majetku mesta). 
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číslo: 92/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť spol. Stavba Plus s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 1058/27,  o 
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemkov parcela registra C KN č. 5413/1 a 
č. 5305/6, spolu v rozsahu výmery 2930 m2, ktoré na základe Nájomnej zmluvy č. 
13/2006 užíva na účel výstavby 8 bytových jednotiek spol. OSP, a.s., Obchod. 
Stavebníctvo. Podnikanie Prievidza, so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta, ktorá chce 
rozostavanú stavbu „Obytný dom 9 b.j.“ previesť vrátane súvisiacich práv a povinností 
do vlastníctva spol. Stavba Plus s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 
1058/27, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
Prievidza v k. ú. Prievidza, nehnuteľnosti – časť pozemkov parcela registra C KN č. 
5413/1 a č. 5305/6, spolu v rozsahu výmery 2930 m2, ktoré na základe Nájomnej zmluvy 
č. 13/2006 užíva na účel výstavby 8 bytových jednotiek spol. OSP, a.s., Obchod. 
stavebníctvo. Podnikanie Prievidza, so sídlom Prievidza, Košovská cesta, ktorá chce 
rozostavanú stavbu „Obytný dom 9 b.j.“ previesť vrátane súvisiacich práv a povinností 
do vlastníctva spol. Stavba Plus s.r.o., so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 
1058/27, 
b) spôsob 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 
prevedením vlastníctva k rozostavanej stavbe „Obytný dom 9 b.j.“ nachádzajúcej sa na 
predmete nájmu z doterajšieho nájomcu na nového nájomcu zostane zachovaný 
pôvodný účel nájmu za obdobných podmienok, 
c) za podmienok – nájomného vo výške 1 €/rok, na dobu určitú do ukončenia výstavby, 
resp. kolaudácie stavby s 3-mesačnou výpovednou lehotou pre spol. Stavba Plus, s.r.o., 
so sídlom Lehota pod Vtáčnikom, Konečná 1058/27. 

 
číslo: 93/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Spojenej školy internátnej, so sídlom v Prievidzi, Úzka ulica č. 2, o nájom 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, vedených na LV 1 - nebytových priestorov, a to triedy 
s priľahlými miestnosťami na prízemí v rozsahu výmery 210,58 m2 a triedy s priľahlými 
miestnosťami na 1. poschodí v rozsahu výmery 264,59 m2, pavilónu bývalých detských 
jaslí v objekte Materskej školy na Športovej ulici, súp. č.  III. 134/34, na parcele č. 2553/1 
a pozemku v areáli materskej školy, parcela č. 2553/1, zastavané plochy a nádvoria, 
v rozsahu výmery 2200 m2, na účel vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením; 

II.   odporúča MsZ  
 schváliť  

a) zámer mesta Prievidza prenajať dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza, vedené na LV 1 - nebytové priestory, trieda s priľahlými miestnosťami 
na prízemí v rozsahu výmery 210,58 m2 a trieda s priľahlými miestnosťami na 1. 
poschodí v rozsahu výmery 264,59 m2, pavilón bývalých detských jaslí v objekte 
Materskej školy na Športovej ulici, súp. č.  III. 134/34, na parcele č. 2553/1 a pozemku 
v areáli materskej školy, parcela registra C KN č. 2553/1, zastavané plochy a nádvoria, 
v rozsahu výmery 2200 m2, pre Spojenú školu internátnu, so sídlom v Prievidzi, Úzka 
ulica č. 2,  na účel vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením; 
b) spôsob v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko v zmysle zákona č. 
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369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi základné úlohy 
mesta pri výkone samosprávy patrí okrem iného aj utvárať a chrániť zdravé podmienky 
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, utvárať podmienky na zabezpečenie 
vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu,  
c) za podmienok:  nájomného vo výške 1 €/rok, zálohových platieb za energie a služby 
uhrádzané mesačne, nájmu na dobu neurčitú od 1.7.2016 s trojmesačnou výpovednou 
lehotou. Nájomca je povinný uhradiť náklady za údržbu verejnej zelene za prenajatý 
pozemok alebo prebrať starostlivosť za prenajatý pozemok. 
 

číslo: 94/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

návrh oddelenia výstavby a životného prostredia na usporiadanie majetkových vzťahov k 
mostnému telesu na Košovskej ceste,  na parcele E KN č. 2323/203  a o usporiadanie 
pozemkov parc. registra C KN č. 1457/4 a č. 1871/6 v súkromnom vlastníctve, na 
ktorých sú umiestnené chodníky v napojení na mostné teleso a miestne komunikácie, 
z dôvodu rekonštrukcie mostného telesa,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne usporiadanie mostného telesa na Košovskej ceste na parcele 
E KN č. 2323/203, formou notárskej zápisnice osvedčujúcej vydržanie vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam do vlastníctva mesta Prievidza,   

III.  odporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parcela registra  C KN č. 1457/4            
a č. 1871/6 v súkromnom vlastníctve, na ktorých sú umiestnené chodníky v napojení na 
mostné teleso a miestne komunikácie, do vlastníctva mesta Prievidza, a to formou kúpy 
za cenu 11,62 €/m2, 

IV.  odporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod mostným telesom na Košovskej 
ceste parcela registra E KN č. 2323/203 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., pre mesto Prievidza, formou prevodu, 
nájmu alebo zriadením vecného bremena za odplatu.  

 
číslo: 95/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

návrh oddelenia výstavby a životného prostredia na usporiadanie majetkových vzťahov 
k stavbe - objektu „Podchod pre peších pod komunikáciou Nedožerská cesta“, 
nachádzajúci sa na pozemkoch parcela registra C KN č. 5258/5, č. 5172/47, č. 5172/48 
a parcela registra     E KN č. 1-736, všetky vo vlastníctve mesta Prievidza. Stavba – 
objekt „Podchodu“ je súčasťou pripravovaného investičného zámeru mesta „Chodník - 
Nedožerská cesta v Prievidzi“, pre ktorý je potrebné zabezpečiť stavebné povolenie, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne usporiadanie stavby - objektu „Podchod pre peších pod 
komunikáciou Nedožerská cesta“, nachádzajúcej sa na pozemkoch parcela registra C 
KN č. 5258/5, č. 5172/47, č. 5172/48 a parcela registra E KN č. 1-736, všetky vo 
vlastníctve mesta Prievidza,  formou notárskej zápisnice osvedčujúcej vydržanie 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre mesto Prievidza. 
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číslo: 96/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Ing. Vitalija Zajeca, trvalý pobyt Prievidza, Šumperská ul. č. 43/25,  o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov z parcely registra C KN  č. 6652/22, 
záhrady a z parcely registra C KN č. 6652/25, záhrady, spolu v rozsahu výmery 600 až 
800 m²,  na účel výstavby rodinného domu v rámci individuálnej bytovej výstavby, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť  zámer   mesta  Prievidza  predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti               
v k. ú. Prievidza, časti pozemkov z parcely registra C KN  č. 6652/22, záhrady 
a z parcely registra C KN č. 6652/25, záhrady, pozemky spolu v rozsahu výmery 600 až 
800 m², podľa skutočného zamerania geometrickým plánom,   pre Ing. Vitalija Zajeca, 
trvalý pobyt Prievidza, Šumperská ul. č. 43/25, na účel výstavby rodinného domu. 
 

číslo: 97/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   
 žiadosť Petra Mokrého, trvalý pobyt Prievidza, Poľná ulica č. 22, o kúpu pozemkov,  

parcela registra C KN č. 6284/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 a  
parcela registra C KN č. 6284/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m2, za 
účelom majetkovoprávneho usporiadanie pozemku, scelenie pozemku, 

II.  neodporúča MsZ  
schváliť predaj pozemkov,  parcela registra C KN č. 6284/1, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 51 m2 a  parcela registra C KN č. 6284/2, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 91 m2, za účelom majetkovoprávneho usporiadanie pozemku, 
scelenie pozemku pre Petra Mokrého, trvalý pobyt Prievidza, Poľná ulica č. 22, 

III. ukladá právnej kancelárii 
vyzvať  Petra  Mokrého, trvalý pobyt Prievidza, Poľná ulica č. 22, na podanie žiadosti 
o nájom predmetných pozemkov, 

IV. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vyznačenie stavebnej čiary rozhrania Veľkonecpalskej ul. a Poľnej ul. na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.  

 
číslo: 98/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Petra Mokrého, trvalý pobyt Poľná ulica č. 22, Prievidza, o nájom častí 
pozemkov,  parcela registra C KN č. 6282/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 35 m2 a  parcela registra C KN č. 6282/3, zastavané plochy a nádvoria v 
rozsahu výmery 263 m2, na záhradkárske účely, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť 
a)  zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – parcela registra C KN č. 6282/2, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 35 m2 a  parcela registra C KN č. 6282/3, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 263 m2, na záhradkárske účely,  pre  Petra Mokrého, trvalý 
pobyt Poľná ulica č. 22, Prievidza; 
b) 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, nakoľko predmet nájmu 
svojím umiestnením tvorí predzáhradku rodinného domu žiadateľa, 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 
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zriadení v znení neskorších predpisov a taktiež v súlade s bodom 5.2.3 písm. g) Internej 
smernice mesta IS - 80,  
c) za podmienok  –  nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3 - 
mesačnou výpovednou lehotou.  

 
číslo: 99/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Petra Mjartana, trvalý pobyt Cigeľ č. 332, Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti – časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 1295/1, ostatné plochy v rozsahu 
výmery 700 m2, na účel revitalizácie pozemku. Žiadaný pozemok sa nachádza 
v blízkosti nehnuteľností žiadateľa, 

II. ukladá právnej kancelárii 
- vyzvať žiadateľa o doloženie súhlasných stanovísk vlastníkov okolitých 

nehnuteľností,  
- zamerať geometrickým plánom rozpätie vecného bremena tepelného napájača,  
- prednostne ponúknuť pozemok pod tepelným napájačom spol. PTH, a. s.,  
- po získaní stanoviska spol. PTH, a. s. a súhlasných stanovísk vlastníkov okolitých 

nehnuteľností opätovne predložiť na rokovanie MsR žiadosť p. Petra Mjartana 
o kúpu pozemku. 
 

číslo: 100/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Marty Bohovičovej, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 30,  o kúpu 
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5985,  záhrady 
s výmerou 211 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/6, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 46 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov, 

II. odporúča MsZ  
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti - pozemky 
v k. ú. Prievidza, parcelu registra C KN č. 5985, záhrady s výmerou 211 m2, v celosti, za 
cenu 9,05 €/m2 a parcelu registra C KN č. 5941/6, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 46 m2, v celosti, za cenu 2,26 €/m2. Pozemky spolu za cenu 2013,51 € 
(kúpna cena podľa ZP č. 002/2016 a uznesenia MsR), 
b)  spôsob predaja pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú priľahlé 
k nehnuteľnostiam 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. 

 
číslo: 101/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Stanislava Oboňu a manž., trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 28, o kúpu 
nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5981,  záhrady 
s výmerou 172 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/7, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 51 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov, 

II.      odporúča MsZ 
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schváliť 
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti - pozemky  
v k. ú. Prievidza, parcelu registra C KN č. 5981, záhrady s výmerou 172 m2, v celosti, za 
cenu 9,05 €/m2 a parcelu registra C KN č. 5941/7, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 51 m2, v celosti, za cenu 2,26 €/m2. Pozemky spolu za cenu 1671,86 € 
(kúpna cena podľa ZP č. 002/2016 a uznesenia MsR), 
b)  spôsobom predaja pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú priľahlé 
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. 

 
číslo: 102/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Miroslava Kuruca, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 741/26, o kúpu 
nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5979,  záhrady 
s výmerou 170 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/8, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 56 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti - pozemky 

v k. ú. Prievidza, parcelu registra C KN č. 5979, záhrady s výmerou 172 m2, v celosti 
za cenu 9,05 €/m2 a parcelu registra C KN č. 5941/8, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 56 m2, v celosti, za cenu 2,26 €/m2. Pozemky spolu za cenu 1665,06 € 
(kúpna cena podľa ZP č. 002/2016 a uznesenia MsR), 

b) spôsob predaja pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú priľahlé 
k nehnuteľnostiam 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. 

 
číslo: 103/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Mgr. Andreja  Benzíra, trvalý pobyt Prievidza, Na karasiny 247/27, o kúpu 
nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5941/9, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 66 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti – pozemok 

v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5941/9, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 66 m2 , v celosti, za cenu 9,05 €/m2. Pozemok za cenu 597,30 € (kúpna 
cena podľa ZP č. 002/2016 a uznesenia MsR), 

b) spôsob predaja pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je 
dlhodobo oplotený, priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude 
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zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné služby. 

 
číslo: 104/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                                   

žiadosť Zlaty Mrázikovej, trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 739/22, o kúpu 
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5973,  záhrady 
s výmerou 178 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/10, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 78 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti - pozemky 
v k. ú. Prievidza, parcelu registra C KN č. 5973, záhrady s výmerou 178 m2, v celosti za 
cenu 9,05 €/m2 a parcelu registra C KN č. 5941/6, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 78 m2, v celosti, za cenu 9,05 €/m2. Pozemky spolu za cenu 2316,80 € 
(kúpna cena podľa ZP č. 002/2016 a uznesenia MsR), 
b) spôsob predaja pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú dlhodobo oplotené, 
priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky, ktorá bude zabezpečovať namiesto 
mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, verejnoprospešné služby. 

 
číslo: 105/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie     

žiadosť Jiří Horského a manž., trvalý pobyt Prievidza, Fialková ul. č. 730/20, o kúpu    
nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5970,  záhrady 
s výmerou 176 m2, v celosti a parcela registra C KN č. 5941/11, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 83 m2, v celosti, na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov. 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti - pozemky 
v k. ú. Prievidza, parcelu registra C KN č. 5970, záhrady s výmerou 176 m2, v celosti za 
cenu 9,05 €/m2 a parcelu registra C KN č. 5941/11, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 83 m2, v celosti, za cenu 9,05 €/m2. Pozemky spolu za cenu 2 343,95 € 
(kúpna cena podľa ZP č. 002/2016 a uznesenia MsR), 
b) spôsobom predaja pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú dlhodobo 
oplotené, priľahlé 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. 
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číslo: 106/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie     

informáciu o Geometrickom pláne č. 5/2016, ktorým boli zamerané pozemky parcela č. 
8073/2, 8071/2 a stavby na parcele č. 8070/3 (žiadosť Jána Ťapušíka, Jozefa Ťapušíka 
a Dariny Králikovej o kúpu časti pozemkov), 

II.  mení  
uznesenie MsR č. 467/15 zo dňa 23.09.2015  v znení uzn. MsR č. 593/15 zo dňa 
01.12.2015 takto: 
v časti II. písm. a) sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom: „zámer mesta Prievidza 
predať prebytočný majetok mesta nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza pozemok parcela reg. C 
KN č. 8071/2, záhrady s výmerou 101 m², vytvorený (ako diel 4 a 5) Geometrickým 
plánom č. 5/2016 z pozemkov parcela reg. E KN č. 5-512/3 a 2076/1, pre Jána 
Ťapušíka, trvalý pobyt Rázusova ulica 785/4, Lehota pod Vtáčnikom, Jozefa Ťapušíka, 
trvalý pobyt Jedľová 421/11, Prievidza a Darinu Králikovú, trvalý pobyt Ružová 101/24, 
Prievidza, za cenu 25,00 €/m² do podielového spoluvlastníctva každému v podiele 1/3“. 

                      
číslo: 107/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie     

žiadosť spoločnosti Facehome, s.r.o., so sídlom v Žiline, Antona Bernoláka č. 13/14, 
o kúpu nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 417/6, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 225 m2, v celosti a časti parcely registra C KN č. 
417/7, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 300 m2, prípadne o zámenu za 
nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, a to za novovybudovanú komunikáciu 
s chodníkom na Golfovej ul. v celkovej dĺžke 302 m a výmere 2 156 m2, vrátane 
pozemku pod komunikáciou s chodníkom parcela registra C KN č. 528/214 o výmere 
2 156 m2, na účel vybudovania novej zástavby rodinných domov. Spoločnosť navrhuje 
určiť výšku hodnoty nehnuteľnosti znaleckým posudkom.  

II. neodporúča MsZ 
schváliť predaj majetku mesta, nehnuteľností –pozemky v k. ú. Prievidza, parcela 
registra C KN č. 417/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 225 m2, v celosti a časť 
parcely registra C KN č. 417/7 zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 12 300 
m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre spol. Facehome, s.r.o., so 
sídlom v Žiline, prípadne zámenu za nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, a to za 
novovybudovanú komunikáciu s chodníkom na Golfovej ul. v celkovej dĺžke 302 m 
a výmere 2 156 m2, vrátane pozemku pod komunikáciou s chodníkom, parcela registra 
C KN č. 528/214 o výmere 2 156 m2, na účel vybudovania novej zástavby rodinných 
domov. 

 
číslo: 108/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie     

žiadosť Ing. Ľubora Schlossára, trvalý pobyt Prievidza, Mariánska ulica č. 595/48,  
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností – zámenu pozemkov v k. ú. Prievidza, 
parcely registra E KN č. 2559/2, orná pôda v rozsahu výmery 1350 m2, zapísanej na LV 
č. 590 vo vlastníctve žiadateľa, za pozemky parcela registra E KN č. 2529, orná pôda a   
parcela registra C KN č. 1213/2, ostatná plocha spolu s výmerou  500 m2 vo vlastníctve 
mesta Prievidza, zapísaný na LV č. 1, za účelom scelenia pozemku; 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností formou zámeny pozemkov v k. ú. 
Prievidza, parcely registra E KN č. 2559/2, orná pôda v rozsahu výmery 1350 m2, 
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zapísanej na LV č. 590 vo vlastníctve Ing. Ľubora Schlossára, trvalý pobyt Prievidza,  
Mariánska ulica č. 595/48, za pozemky parcela registra KN č. 2529, orná pôda a   
parcela registra CKN č. 1213/2, ostatná plocha spolu s výmerou  500 m2, vo vlastníctve 
mesta Prievidza. 
 

číslo: 109/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

a) 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, 
b) žiadosť zástupcov vlastníkov garáží na Sadovej ulici v Prievidzi o zníženie kúpnej 
ceny pozemkov na 7,19 €/m², 

II. ukladá právnej kancelárii 
zabezpečiť znalecký posudok na ohodnotenie 1 m2 pozemku pod stavbami garáží na 
Sadovej ulici v Prievidzi.  

 
číslo: 110/16 
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 mesta-  
nehnuteľnosti 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, 
b) spôsob 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,  
c) za podmienok- nájomného vo výške 3,00 €/m²/rok  na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou 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. 

 
číslo: 111/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

žiadosť spoločnosti HRIKO, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Zadná ul. č. 1941/7, o kúpu 
nehnuteľností – časti pozemku a časti objektu v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 
829/6 ,  zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 78 m2 a časť objektu bývalej II. 
ZŠ S. Chalupku v rozsahu výmery 55 m2, ktorý sa nachádza na pozemku parcela 
registra C KN č. 829/10, na účel umiestnenia prístavby k objektu spoločnosti HRIKO 
s.r.o. a na doplnenie spevnených plôch, 

II. neodporúča MsZ 
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schváliť predaj majetku mesta, nehnuteľnosti – časť pozemku a časť objektu v k. ú. 
Prievidza, parcela registra C KN č. 829/6,  zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 78 m2 a časť objektu bývalej II. ZŠ S. Chalupku v rozsahu výmery 55 m2, podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, pre spoločnosť HRIKO, s.r.o., Prievidza, 
Zadná ul. č. 1941/7. 

 
číslo: 112/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

žiadosť spoločnosti LIDL Slovenská republika, v. o. s., so sídlom v Bratislave, 
Ružinovská 1/E, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra 
C KN  č. 996/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 194 m²,  na účel rozšírenia predajne 
na Mierovom námestí v Prievidzi a na realizáciu vjazdu na parkovisko predajne, 

II. ukladá právnej kancelárii 
vyzvať spoločnosť LIDL Slovenská republika, v. o. s. 
-  o doloženie súhlasného stanoviska vlastníkov priľahlých nehnuteľností,  
- o vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena práva prechodu pešo pre mesto Prievidza 

a tretie osoby po  časti pozemku, na ktorom sa nachádza chodník vo vlastníctve mesta 
a tento je súčasťou žiadaného pozemku,  

- o doloženie písomného stanoviska o možnosti zapracovania do celkového projektu 
realizáciu odbočovacieho pruhu.  
 

číslo: 113/16 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti DEVELOPMENT & PROPERTY, s. r. o., so sídlom Bratislava – 
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.  odporúča 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 Bratislava – STARÉ MESTO, Štúrova 12, s podmienkou 
odovzdania do majetku mesta darovacou zmluvou časť pozemku vo vlastníctve 
spoločnosti,  novovytvorená parcela registra C KN č. 3984/77 s výmerou 20 m2, 
v zmysle Geometrického plánu č. 112/2015, vyhotoveným  spoločnosťou GEOmark,            
s. r. o., Prievidza.    

 
číslo: 114/16 
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, na účel vybudovania parkoviska a spevnených 
plôch; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer   mesta  Prievidza  predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 3983/20, diel 3, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 15 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 112/2015 
vyhotoveným spoločnosťou GEOmark, s. r. o., Prievidza, z pozemku, parcela registra C 



 

UZNESENIA 
MESTSKEJ RADY 
 

 

27 
 

KN č. 3983/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 528 m2, vedeného na LV č. 1, na 
účel vybudovania parkoviska a spevnených plôch, pre spoločnosť  DEVELOPMENT & 
PROPERTY, s. r. o., so sídlom Bratislava – STARÉ MESTO, Štúrova 12, za cenu podľa 
znaleckého posudku,  
b) spôsob predaja pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je priľahlý 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a predmet nájmu bude slúžiť ako parkovisko 
a spevnené plochy, čím bude naplnený jeho verejnoprospešný účel. 
 

číslo: 115/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

žiadosť spoločnosti VIP invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, o kúpu  nehnuteľnosti               
v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 4861/1, ostatné  plochy,  
v rozsahu výmery 42  m², na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, na ktorom 
sa nachádza stavba vo vlastníctve spoločnosti. Spoločnosť prehlasuje, že za 
neoprávnené zabratie pozemku pod stavbou zaplatí stanovenú kúpnu cenu a zároveň 
vybuduje na vlastné náklady detské ihrisko do výšky nákladov 5 000€, po dohode                     
s mestom Prievidza, 

II. ukladá právnej kancelárii 
predložiť do orgánov mesta návrh na stanovenie odplaty za užívanie pozemku vo 
vlastníctve mesta bez právneho dôvodu spoločnosťou VIP invest, s. r. o., Prievidza,  

III. žiada VVO č. III 
predložiť stanovisko resp. návrh na umiestnenie nového detského ihriska, ktoré na 
základe ponuky spoločnosti VIP invest, s.r.o.,  táto spoločnosť vybuduje.  
 
 

číslo: 116/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

žiadosť Ladislava Baláža, trvalý pobyt Prievidza, Lúčna ulica 151/35, vlastníka garáže 
na Ulici za depom v Prievidzi, o kúpu pozemku pod stavbou garáže súpisné č. III. 985 vo 
vlastníctve žiadateľa a o prehodnotenie výšky kúpnej ceny, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemku v k.ú. Prievidza: 
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 
m², zameraná Geometrickým plánom č. 173/2015 vytvoreným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM dňa 06.01.2016 z pozemku parcela reg. C KN č. 3796/2, na ktorom sa 
nachádza garáž súpisné č. III. 985  vo vlastníctve žiadateľa, pre Ladislava Baláža, trvalý 
pobyt Lúčna ulica 151/35, Prievidza, za cenu 41, 30 €/m², na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku pod stavbou garáže, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemok zastavaný 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa nadobúdateľa vrátane priľahlých pozemkov, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť so stavbou.                 

 
číslo: 117/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

žiadosť Eduarda Mokráša a manž. Denisy, spoločne trvalý pobyt Ulica I. Krasku 708/12, 
Prievidza, vlastníkov garáže na Ulici za depom v Prievidzi, o kúpu pozemku pod stavbou 
garáže súpisné č. III. 988 vo vlastníctve žiadateľov, 
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II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta – nehnuteľnosti pozemku v k.ú. Prievidza: 
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 
m² , zameraná Geometrickým plánom č. 173/2015 vytvoreným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM dňa 06.01.2016 z pozemku parcela reg. C KN č. 3796/2, na ktorom sa 
nachádza garáž súpisné č. III. 988  vo vlastníctve žiadateľov, pre Eduarda Mokráša 
a manž. Denisu, spoločne trvalý pobyt Ulica I. Krasku 708/12, Prievidza, za cenu 41, 30 
€/m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod stavbou garáže, podľa § 
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľov nadobúdateľov vrátane 
priľahlých pozemkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť so stavbou.                   

 
číslo: 118/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

žiadosť Ing. Milana Kováčika a manž. Zoji, vlastníkov garáže na Ulici za depom 
v Prievidzi, spoločne trvalý pobyt Ulica A. Žarnova 859/4, Prievidza, o kúpu pozemkov 
priľahlých k stavbe garáže súpisné č. II. 825 vo vlastníctve žiadateľa,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta – nehnuteľností pozemkov v k.ú. Prievidza:  
novovytvorená parcela reg. C KN č. 3796/43, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 
m² a parcela reg. C KN č. 3796/44, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m², 
zamerané Geometrickým plánom č. 173/2015 vytvoreným Patriciusom Sovom – 
GEOSKTEAM dňa 06.01.2016 z pozemku parcela reg. C KN č. 3796/2, ktoré sú 
bezprostredne priľahlé k stavbe garáže súpisné č. II. 825  vo vlastníctve žiadateľov, pre 
Ing. Milana Kováčika a manž. Zoju, spoločne trvalý pobyt Ulica A. Žarnova 859/4, 
Prievidza, za cenu 41, 30 €/m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov, 
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako priľahlé pozemky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť so stavbou.                  
 

číslo: 119/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

a) 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 
b) informáciu, že dňa 18.02.2016 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer previesť 
vlastnícke právo k nehnuteľnosti – bytu č. 24 na 2. poschodí vo vchode č. 14 bytového 
domu súpisné č. 434 postaveného na pozemku parcela C KN č. 3969 
a spoluvlastníckemu 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) prevod prebytočného majetku mesta - nehnuteľnosti – bytu 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 spoluvlastníckeho podielu 3481/179569 na pozemku 
parcela C KN č. 3969 za cenu 4,98 €/m², pre Patrika Branda, trvalý pobyt Ulica M. 
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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 dlhodobo obýva predmet prevodu, 

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: 120/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

žiadosť Vladislava Uhliara a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Červeňa č. 
656/36, o kúpu nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 
4850, záhrada s výmerou 72 m2, v celosti, na účel rozšírenia záhrady, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť – pozemok 

v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4850, záhrady s výmerou 72 m2, v celosti, 
za cenu 20,00 €/m2, pre Vladislava Uhliara a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, 
Ul. J. Červeňa č. 656/36, na účel rozšírenia záhrady,  

b) spôsobom predaja pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je 
dlhodobo oplotený a svojím umiestnením 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: 121/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

žiadosť Aleny Drozdovej, trvalý pobyt Prievidza, Na karasiny č. 689/52, o zrušenie 
predkupného práva na  nehnuteľnosti  v k. ú. Prievidza, pozemky, parcela registra C 
KN č. 7056/99, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m², na ktorej sa 
nachádza stavba rodinného domu so súpisným číslom 689 a parcela registra C KN č. 
7056/47, záhrady  s výmerou 835 m². Predmetné pozemky boli odčlenené z pozemku 
parcela registra C KN č. 7056/29, orná poda s výmerou 6 623 m², ktoré nadobudli 
každý v podiele ¼ Pavol Reis a manž. Silvia, Ivan Reis, Pavol Polievka a Peter 
Ďurjak Kúpnou zmluvou č. 03/2002 a zmluvou o predkupnom práve, uzavretou 
13.03.2002 od mesta Prievidza.  Žiadateľka odôvodňuje svoju žiadosť čerpaním 
úveru zo  SLSP, a. s., kde banka žiada zrušenie predkupného práva,    

 II.         odporúča MsZ 
  schváliť zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosti  v k. ú. Prievidza, pozemky, 

parcela registra C KN č. 7056/99, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m², na 
ktorej sa nachádza stavba rodinného domu so súpisným číslom 689 a parcela 
registra C KN č. 7056/47, záhrady  s výmerou 835 m². 

 
číslo: 122/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

žiadosť Gabriely Gatialovej, trvalý pobyt Prievidza, Remeselnícka ul. č. 46, o kúpu    
nehnuteľností - časti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra E KN č. 313/1,  
ostatné plochy v rozsahu výmery 47 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku. Žiadateľka uviedla, že pozemok je dlhodobo oplotený, 
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II.     odporúča MsZ 
               schváliť 

a) zámer  mesta Prievidza  predať prebytočný  majetok mesta, nehnuteľnosť, 
pozemok v  k. ú. Veľká Lehôtka,    parcela   registra  C KN č. 388/3, diel 1,     
zastavané plochy  a nádvoria  s výmerou 47 m2, zameraný a odčlenený 
Geometrickým plánom č. 127/2015-PD, vyhotoveným spoločnosťou GEODEZIA 
LMPD, s. r. o., so sídlom Žilina, pracovisko Prievidza, z pozemku, parcela registra                 
E KN č. 313/1, ostatná plocha s výmerou 4 714 m2,  vedenom na LV č. 1599 
(pozemok C KN č. 388/2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorý list vlastníctva nie je 
založený), pre Gabrielu Gatialovú, trvalý pobyt Prievidza, Remeselnícka ul. č. 46,  za 
cenu 10,00 €/m2, 
b)   spôsob predaja pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a  ods. 
8  písm. e)   zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok sú 
dlhodobo oplotený  a priľahlý k nehnuteľnostiam 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. 

 
číslo: 123/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie  

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
15.02.2016 na základe uznesenia MsZ č. 414/15 zo dňa 29.09.2015 o  najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. 
ú. Prievidza, pozemkov vedených na LV č. 1, parcela registra  C KN č. 3591/345, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou  64 m², parcela registra C KN č. 3591/346, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou  412 m², obidva pozemky zamerané a 
odčlenené Geometrickým plánom č. 83/2015, vyhotoveným Patriciusom Sovom - 
GEOSKTEAM a pozemok parcela registra C KN č. 3591/255, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 18 m², v celosti, pozemky spolu s výmerou 494 m², 
b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, a to: súťažný návrh predložený Jozefom 
Ziaťkom, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4, 

II.       vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 15.02.2016 na základe 
uznesenia MsZ č. 414/15 zo dňa 29.09.2015 ako úspešnú, vhodný  súťažný návrh 
predložil: Jozef Ziaťko, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 365/4. 

III.      žiada primátorku mesta 
uzavrieť kúpnu zmluvu s Jozefom Ziaťkom, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana č. 
365/4, ktorého súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti 
v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.02.2016 v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 414/15 zo dňa 29.09.2015 bol 
vyhodnotený ako vhodný  s podmienkami:  
a)  využitie: dobudovanie výrobných a skladových priestorov; 
b)  kúpna cena:  vo výške 11,00 €/m²; 
c) termín úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

 
číslo: 124/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľností stavby súpisné č. 
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10732 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 vedenej ako budova 
zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemkov 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, 
b) informáciu nedoručení súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a), 

II.  vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 23.02.2016 na základe uzn. 
MsZ č. 43/16 zo dňa 09.02.2016 ako neúspešnú. 
 

číslo: 125/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

návrh mesta na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k. ú. Prievidza – 
nehnuteľností stavby súpisné č. 10732 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 
vedenej ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a pozemkov 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,  za 
kúpnu cenu predstavujúcu 80 % ceny určenej znaleckým posudkom,  

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 
opakovanej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

1. účel využitia - v súlade s územným plánom mesta Prievidza 
2. kúpna cena -  minimálne vo výške 154 400 € (80 % 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: 126/16 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie                                              

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.02.2016 
na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 524/15 zo dňa 
08.12.2015, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 32/16 zo dňa 
09.02.2016, o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov vedených na LV č. 1, parcela registra  
C KN č. 370/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 212 m², v celosti, parcela 
registra C KN č. 370/89, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  5 710 m², v celosti, 
pozemky spolu s výmerou 7 922 m²,  
b) informáciu o doručení štyroch súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, a to: súťažné návrhy predložené: 
1) spoločnosť LEGARDE, s. r. o., so sídlom Prievidza, Hasičská ul. č. 4 
2) Milan Hruška, trvalý pobyt Prievidza, Ciglianska cesta č. 18,  
3) Mário Daumer, trvalý pobyt Koš, Družstevná ul. č. 581/21, 
4) Ivan Mundier IMKROV, trvalý pobyt Kľačno č. 214, IČO: 40651681. 
Súťažný návrh podaný žiadateľom pod č. 4) nesplnil podmienky vyhlásenia OVS 
(nedoložil návrh KZ v štyroch vyhotoveniach). 
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II.      vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 15.02.2016 na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 524/15 zo dňa 08.12.2015, v znení 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 32/16 zo dňa 09.02.2016,   ako 
úspešnú, najvhodnejší  súťažný návrh predložila spoločnosť LEGARDE, s. r. o., so 
sídlom v Prievidzi, Hasičská ul. č. 4.   

III.     žiada primátorku mesta 
uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou LEGARDE, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, 
Hasičská ul. č. 4, ktorej súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti 
v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 15.02.2016 v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 524/15 zo dňa 08.12.2015, v znení 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 32/16 zo dňa 09.02.2016, bol 
vyhodnotený ako najvhodnejší   s podmienkami:  
1)  účel využitia: podnikateľské účely v zmysle územného plánu; 
2)  kúpna cena:  vo výške  13,10 €/m²; 

    3)  termín úhrady 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. 

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

        Ing. Jozef Polerecký             Július Urík 
             overovateľ I.                                 overovateľ II. 

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

prednosta MsÚ                                  zástupca primátorky mesta 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  16. 3. 2016 
 

 


