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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 14. 8. 2017 
od 363 do 440 

 
363.  Vyhodnotenie uznesení MsR 
364. Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2017 
365. II. zmena rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2017 
366. Žiadosť OĽANO o prenájom priestorov kultúrneho domu 
367. II. zmena rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2017 
368. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového 

rozpočtu mesta za obdobie I. – VI./2017 
369. II. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017 
370. Príprava komplexnej informácie k pasportu miestnych komunikácií 
371. Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine CVČ Spektrum v Prievidzi 
372. Návrh na vyhlásenie OVS – nájom neb. priestoru v ZŠ Ul. energetikov – školský bufet 
373. Návrh na vyhlásenie OVS – nájom neb. priestoru v CVČ – kuchyňa 
374. Návrh na zriadenie nového Denného centra Sever 
375. Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie  nehn. majetku v rámci Koncesnej zmluvy 
376. Návrh SMMP, s.r.o., na vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta  
377. Návrh IS č. 91 – Štatút rady architektov  
378. Návrh Stratégie rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023 
379. Návrh na vytvorenie prac. miesta – metodik pre prácu s deťmi a mládežou 
380. Návrh na opravu uzn. MsZ č. 227/17 – odborné učebne ZŠ 
381. Návrh na opravu uzn. MsZ č. 229/17 – odborné učebne ZŠ 
382. Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky vo forme záložného práva – 

projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi“ 
383. Žiadosť spol. REALITUS, s.r.o., o vypustenie podmienky vybudovania podzemného 

parkovania 
384. Žiadosť spol. A-RESS Group, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
385. Žiadosť Romana Mika o zriadenie vecného bremena 
386. Žiadosť Mgr. Vlasty Miklasovej o udelenie súhlasu k právu prechodu pešo a prejazdu 

motorovými vozidlami 
387. Žiadosť Ing. Petra Čuku a Ing. Karola Čuku o zriadenie vecného bremena 
388. Žiadosť Mgr. Petra Schmidta a Martiny Schmidt o zriadenie vecného bremena 
389. Žiadosť Ing. Pavla Hrabovského a Ing. Evy Hrabovskej  o zriadenie vecného bremena 
390. Žiadosť Ing. Petra Kiabu o zriadenie vecného bremena 
391. Žiadosť Ing. Andreja Šima a Mgr. Renáty Šimovej o zriadenie vecného bremena 
392. Harmonogram rozmiestnenia VOK – jeseň 2017 
393. Návrh SMMP, s.r.o., na predaj bytu na Veľkonecpalskej ul.  
394. Žiadosť spol. TO-MY-STAV, s.r.o.,  o predaj výmenníkovej stanice  a prípojky tepla pre 

bytový dom č. 4 na Gazdovskej ul.  
395. Návrh mesta na vyhlásenie OVS – predaj nehnuteľností na Ciglianskej ceste – výnimka 

z IS 80 (stanovenie ceny) 
396.    Návrh na vyhlásenie  OVS – prevod majetku na Ciglianskej ceste 
397. Vyhodnotenie OVS – Gazdovská ul. – víťaz spol. TO-MY-STAV, s.r.o. 
398. Žiadosť Miroslava Bošiaka o zrušenie NZ 
399. Vyhodnotenie OVS – nehnuteľnosti na Hviezdoslavovej ul. – víťaz Ing. Juraj Ihradský 

a Ing. Peter Mikuško 
400. Žiadosť Ivana Ondrejku a manž. o kúpu pozemku 
401. Žiadosť Ľuboša Karaka o kúpu pozemku 
402. Žiadosť Jozefa Meliška o zámenu pozemkov 
403. Žiadosť Ing. Martina Sedláka o kúpu časti pozemku 
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404. Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – Mestská organizácia Prievidza o kúpu časti 
pozemku 

405. Žiadosť Heleny Pavecovej o kúpu časti pozemku  
406. Žiadosť Jozefa Mullera o kúpu časti pozemku 
407. Žiadosť Ing. Jána Hanzela  o kúpu časti pozemku 
408. Žiadosť Ing. Štefana Škrípa a manž. o kúpu časti pozemku 
409. Žiadosť Tomáša Mečiara  a Ing. Michaely Murkovej o kúpu časti pozemku 
410. Žiadosť Jany Gregorovej a manž. o kúpu časti pozemku 
411. Žiadosť Ing. Jozefa Somolániho a manž.  a Vlasty Šrámkovej o kúpu pozemkov 
412. Žiadosť Jaroslava Hraňa a manž. o kúpu časti pozemku 
413. Žiadosť Miloslava Jalakšu a manž.  o kúpu časti pozemku 
414. Žiadosť Pavla Gabalu a manž. o kúpu časti pozemku 
415. Žiadosť spol. Grolmus a spol. s.r.o.,  o kúpu časti pozemkov (prevod pozemkov) 
416. Žiadosť spol. Grolmus a spol. s.r.o.,  o kúpu časti pozemkov (nájom  pozemkov) 
417. Žiadosť Ľubomíra Hrstku o kúpu časti pozemku 
418. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 19/17 – majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností pod 

Nedožerskou cestou 
419. Žiadosť Jozefa Polkorába o nájom časti pozemku 
420. Návrh na vyhlásenie OVS – nájom neb. priestorov 00.3 a 00.4 v podchode pre peších 
421. Návrh na vyhlásenie OVS – nájom neb. priestorov 00.2 v podchode pre peších 
422. Žiadosť spol. EGON, s.r.o., o nájom časti pozemku 
423. Žiadosť spol. C & J Company, s.r.o., o nájom časti pozemku 
424. Informácia o neoprávnenom užívaní verejného priestranstva prevádzkovateľom Cafe 

Baroko 
425. Návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 144/17  (zámer prenájmu nehn. pre Štefana Gonsku) 
426. Žiadosť Štefana Gonsku o nájom časti pozemku 
427. Návrh na vypovedanie NZ s Martou Gaiplovou 
428. Žiadosť spol. PPC, a. s., o nájom časti pozemkov 
429. Žiadosť spol. QEX, a. s., o nájom časti pozemkov 
430. Žiadosť spol. ARTON, s.r.o., o nájom časti pozemku 
431. Žiadosť Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING o nájom časti pozemkov 
432. Žiadosť spol. NUBIUM, s. r. o., o nájom časti pozemkov 
433. Žiadosť Ľubomíra Mečiara a manž. o nájom časti pozemku 
434. Žiadosť Zlatice Kotlárovej  o nájom časti pozemku 
435. Návrh na opravu uzn. MsZ č. 260/17 – žiadosť Jany Babiarovej – Pazúrik 
436. Návrh na opravu uzn. MsZ č. 263/17 – žiadosť Patrície Vreckovej  
437. Zrušenie uznesenia MsR č. 181/17  
438. Žiadosť MH Invest, s.r.o., o nájom nehnuteľností v priemyselnom parku, zámer mesta  
439. Žiadosť MH Invest, s.r.o., o nájom nehnuteľností v priemyselnom parku, zámer SMMP 
440. Návrh na prevod  nehnuteľností v priem. parku zo spol. SMMP, s.r.o., na mesto 

Prievidza 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 

 

3 

 

Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 14. 8. 2017 
od 363 do 440 

číslo: 363/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 

rok 2012: 125/IV., 169/II. a),  360/IV.,  
rok 2014: 114/II.b), 114/III., 465/III.,  
rok 2015: 109/II.a)b), 112/II., 255/II., 393/II.III., 530/III., 546/III.,  
rok 2016:  97/IV., 136/II., 220/II., 360/I., 450/II., 549/I., 598/III.,   
rok 2017: 24/II.b, 24/III., 49/III., 78/II., 87/III., 92/III., 101/III., 156/II., 161/II., 168/II.,  

173/III., 181/II., 261/II., 269/III., 272/I., 279/II., 280/II., 284/II., 299/II., 300/II., 
301/II., 309/II., 313/II., 351/II. 

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
rok 2015: 38/II. 
rok 2016: 357/III., 378/II. III. 
rok 2017:  11/II., 58/III., 127/II., 172/I., 213/I., 218/I., 222/I., 229/III., 260/II., 267/II., 

270/II., 285/II., 294/II.III., 296/II., 297/II., 298/II.,  319/III., 356/III. 
 
číslo: 364/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za I. polrok 
2017, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Výsledky hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v 
Prievidzi za I. polrok 2017. 

 
číslo: 365/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 
2017, 

II.   odporúča MsZ 
schváliť II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 
2017 vo výške 
- Celkové príjmy                                        682 890,00 €  

v tom dotácie od zriaďovateľa                483 270,00 € 

                   z toho prevádzkové dotácie            449 270,00 €   

                   z toho kapitálové dotácie                  34 000,00 € 

- Celkové výdavky                                    682 890,00 €           

III.   odporúča MsZ 

určiť v súlade s §24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi: 

Záväzné ukazovatele KaSS na rozpočtový rok 2017 po II. zmene rozpočtu KaSS: 
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy                             240 660,00 € 
2) výdavky na reprezentačné                                                      300,00 € 
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa                         483 270,00 € 
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číslo: 366/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), so sídlom Študentská 2, 
Trnava o prenájom priestorov kultúrneho domu, hlavnej sály a bočných sál na 07. 
10.2017 na účel uskutočnenia tlačového brífingu a stretnutia pozvaných hostí pri 
príležitosti odovzdávania Radu Ďurka Langsfelda pre Ing. Vladimíra Tejbusa, bývalého 
hlavného banského kontrolóra,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť v zmysle bodu 5.2.1 písm. d) IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry pre Hnutie 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) na 07.10.2017 na účel uskutočnenia 
tlačového brífingu a stretnutia pozvaných hostí pri príležitosti odovzdávania Radu Ďurka 
Langsfelda pre Ing. Vladimíra Tejbusa, bývalého hlavného banského kontrolóra za cenu 
podľa cenníka nájomného priestorov Domu kultúry Prievidza. 
 

číslo: 367/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na II. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza  pre rok 2017, 
II. odporúča MsZ 

schváliť II. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza  pre rok 2017. 
 
číslo: 368/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovaciu správu programového rozpočtu 
mesta za obdobie I. – VI./2017,  

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovaciu správu 
programového rozpočtu mesta za obdobie I. – VI./2017. 

  
číslo: 369/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017, 
b) Rozpočtové opatrenia č. 1 - 6 schválené v kompetencii primátorky mesta Prievidza, 
c)    pripomienku z finančnej komisie prehodnotiť navrhované zvýšenie v programe 7 

Komunikácie, v podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií, položku 34 
Pasport miestnych komunikácií o 35 280 € a s tým súvisiace zvýšenie použitia 
rezervného fondu – Pasport miestnych komunikácií vo výške 35 280 € s tým, že  
uvedenú pripomienku posúdi a prehodnotí opodstatnenosť výdavku, 

II. odporúča MsZ 
 schváliť  

a) II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017 s pripomienkami MsR: 
1. v príjmovej časti: 

- navýšiť bežné príjmy v položke 212 002–Odplata za zriadenie vecného 
bremena vo výške 9 500 €, 

- znížiť príjmové finančné operácie v položke 454–Prevod z rezervného 
fondu vo výške 19 900 €, 

2. vo výdavkovej časti: 
- navýšiť finančné prostriedky vo výške 9 500 € v Programe 11–Kultúra, 

Podprogram 3-Podpora kultúrnych domov, položka 1-Transfer pre KaSS, 
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z dôvodu realizácie prác v KD Necpaly (zriadenie vodovodnej prípojky pre 
odpad kuchynského kúta, omietky, ... v predpokladanej výške 2 000 €) 
a realizácie prác v KD M. Lehôtka (maľovanie KD, podlahy, ... 
v predpokladanej výške 7 500 €), 

- znížiť finančné prostriedky vo výške 29 900 € v Programe 9-Vzdelávanie, 

Podprogram 2-Základné školy, prvok č. 4   ZŠ Ul. Malonecpalská, položka 

Rekonštrukcia okien v telocvični, 

- navýšiť finančné prostriedky vo výške 10 000 €, v Programe 9-

Vzdelávanie, Podprogram 2- Základné školy, prvok č. 4 ZŠ 

Malonecpalská, položka dostavba šatní a sociálneho zariadenia 

telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru – spolufinancovanie 

mesta. 

            Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške     212 968 € 
v tom:   bežné príjmy        95 465 € 
    kapitálové príjmy                0 € 
    príjmové finančné operácie    117 503 € 
 
Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške   212 968 € 
v tom:   bežné výdavky         96 162 € 
    kapitálové výdavky               116 806 € 
    výdavkové finančné operácie                                    0 €  
 
pričom celková bilancia programového rozpočtu po II. zmene je takáto: 
 
Príjmová časť rozpočtu                36 044 832 €   
v tom:   bežné príjmy                                                         27 075 998 € 
    kapitálové príjmy                2 132 670 €                                                           
    príjmové finančné operácie               6 836 164 € 
 
Výdavková časť rozpočtu                                     36 044832€
 v tom:   bežné výdavky                  6 961 134 € 
   kapitálové výdavky                       8 104 168 €  
    výdavkové finančné operácie                    979 530 € 
 

b) použitie peňažných fondov mesta Prievidza v roku 2017 v zmysle II. zmeny 
rozpočtu takto: 

                      1. zvýšenie použitia Rezervného fondu v celkovej výške 75 380 €, v tom : 
   - Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky) vo výške 60 000 €, 
  - Pasport miestnych komunikácií  vo výške 15 380 €.   

2. zníženie použitia Fondu rozvoja bývania: 
- Čiastočná rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na ul. Ciglianska  cesta 
6, 6A vo výške  60 000 €,  

                       3. zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania: 
              - Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza vo výške 80 000 €. 

          
číslo: 370/17 
Mestská rada 
I. ukladá prednostovi MsÚ 
 pripraviť komplexnú informáciu k pasportu miestnych komunikácií.  
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číslo: 371/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine CVČ Spektrum v Prievidzi, 
II. odporúča MsZ 
 schváliť Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine CVČ Spektrum v Prievidzi. 

 
číslo: 372/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta – nebytového priestoru v areáli ZŠ, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 
nehnuteľnosti  v  k. ú. Prievidza, postavenom na pozemku  parcela registra C KN č. 
5395, zapísaný na LV č. 8487 v rozsahu výmery 13m2, na účel prevádzkovania 
školského bufetu na doplnkové stravovanie a dodržiavanie pitného režimu pre žiakov 
a zamestnancov školy, 

II. odporúča MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
– nebytový priestor v areáli ZŠ, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, nehnuteľnosti  v  k. 
ú. Prievidza, postavenom na pozemku  parcela registra C KN č. 5395, zapísaný na LV č. 
8487 v rozsahu výmery 13m2, na účel prevádzkovania školského bufetu na doplnkové 
stravovanie a dodržiavanie pitného režimu pre žiakov a zamestnancov školy formou 
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
1. účel využitia: prevádzkovanie školského bufetu na doplnkové stravovanie 
a dodržiavanie pitného režimu pre žiakov a zamestnancov školy 
2. nájomné: minimálne  50,00 €/mesiac + prevádzkové náklady 
3. úhrada nájomného:  1 x mesačne  
4. doba nájmu: 3 roky s trojmesačnou výpovednou lehotou  
5. platné oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania doplnkového stravovania formou 
bufetu 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 373/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta – nebytového priestoru v budove Centra voľného času v Prievidzi, 
súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na 
LV 9041 vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia, na účel prevádzkovania kuchyne 
a výdajne teplej stravy, 

II. odporúča  MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta  
- nebytový priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na 
parcele číslo 5293/1 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere 
434,57 m2 vrátane zariadenia s podmienkami: 
1. účel využitia: prevádzkovanie kuchyne a výdajne teplej stravy 
2. nájomné: minimálne  200 €/mesiac + prevádzkové náklady 
3. úhrada nájomného: 1 x mesačne 
4. doba nájmu: 3 roky s trojmesačnou výpovednou lehotou,  
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
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číslo: 374/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť obyvateľov seniorského veku zo sídliska Kopanice na zriadenie Denného centra 
Sever a predloženie záväzných prihlášok za člena Denného centra Sever,  

II.  odporúča MsZ  
schváliť zriadenie nového Denného centra Sever,  so sídlom  v Centre voľného času, Ul. 
K. Novackého 14, Prievidza s termínom od 1.1.2018, 

III. ukladá prednostovi MsÚ  
pripraviť zriadenie nového Denného centra Sever v zmysle platného Štatútu pre DC 
s účinnosťou od 1.1.2018. 

 
číslo: 375/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 
v znení jej Dodatkov č. 1 a č. 2 v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ č.  55/17, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zúženie nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 
v znení jej Dodatkov č. 1 a č. 2 v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ č.  55/17. 

 
číslo: 376/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh spoločnosti SMMP, s. r. o., na vyradenie hmotného majetku podľa prílohy č. 1 
v obstarávacej cene 8 936,37 € z dôvodu, že majetok má zlý technický stav, je 
poškodený, nefunkčný, fyzicky a morálne opotrebovaný a už sa nevyužíva,  

II. odporúča primátorke mesta 
vyradiť hmotný majetok z evidencie majetku mesta podľa prílohy č. 1 v obstarávacej 
cene 8 936,37 €. 

 
číslo: 377/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh Internej smernice č. 91 – Štatút rady architektov mesta,  
II. odporúča MsZ 

schváliť výnimku z IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi z dôvodu, že návrh IS č. 
91 nebol pred zasadnutím MsZ prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ,  

III. odporúča MsZ 
 schváliť Internú smernicu č. 91 – Štatút rady architektov mesta.  
 
číslo: 378/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh Stratégie rozpoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023, 
II. odporúča MsZ 

schváliť Stratégiu rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023 
s pripomienkami: 
- V úvode doplniť text: „Politika mesta Prievidza vo vzťahu k deťom a mládeži bude 

klásť dôraz na podporu aktivít vyplývajúcich z tejto stratégie pre deti a mládež s 
nedostatkom príležitostí a pre deti a mládež, ktoré čelia rôznym kultúrnym, 
sociálnym, ekonomickým a zdravotným prekážkam.“ 
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- Medzi východiskové dokumenty doplniť: „7. Zákon č. 596/2003 o štátnej správe                  
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

- V kľúčovej oblasti Vzdelávanie  
v cieli č. 3 vypustiť text: „školských parlamentov základných škôl“ 

- V kľúčovej oblasti Participácia  
a) cieľ č. 1 preformulovať takto: „Pokračovať v činnosti Fóra detí a mládeže mesta 

Prievidza za účasti zástupcov žiackych školských rád stredných škôl, žiackych 

školských rád stredných škôl základných škôl, mládežníckych organizácií a 

pracovníkov s mládežou.“ 

b) doplniť prioritu č. 4: „Podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže k aktívnemu 

demokratickému občianstvu a podpora mladých lídrov.“ 

c) doplniť cieľ č. 5: „Vytvoriť žiacke školské rady na všetkých základných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a podporovať ich činnosť.“ 

číslo: 379/17 
Mestská rada 
I. odporúča primátorke mesta 

zaoberať sa vytvorením pracovného miesta na MsÚ – metodik pre prácu s deťmi 
a mládežou. 

 
číslo: 380/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh na opravu uznesenia MsZ č. 227/17 zo dňa 16. 6. 2017, 
II. odporúča MsZ 
 schváliť opravu uznesenia MsZ č. 227/17 zo dňa 16. 6. 2017 takto: 

pôvodný text v písm. c) „zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade podmienkami poskytnutia pomoci“ sa nahrádza  
textom: „zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo  výške 3 219,56 EUR“. 
 

číslo: 381/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na opravu uznesenia MsZ č. 229/17 zo dňa 16. 6. 2017, 
II. odporúča MsZ 

schváliť opravu uznesenia MsZ č. 229/17 zo dňa 16. 6. 2017 takto: pôvodný text v písm. 
c) „zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v 
súlade podmienkami poskytnutia pomoci“ sa nahrádza textom „zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 7 355,18 EUR“. 

 
číslo: 382/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o určení formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky vo forme 
záložného práva,  

II.        odporúča MsZ 
schváliť v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42 zo dňa 26.04.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí 
NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, 
Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o 
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poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej 
pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme zriadenia záložného 
práva na vybraný majetok mesta Prievidza v prospech záložného veriteľa, resp. 
poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 
Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra 
životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová 
adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 
04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
v Prievidzi, kód projektu ITMS2014+: 310011C191, 

III.      odporúča MsZ  
poveriť primátorku podpísať Zmluvu o zriadení záložného práva na zabezpečenie     
prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 
číslo: 383/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť REALITUS s.r.o., Na karasiny 54, Prievidza, o vypustenie podmienky 
vybudovania podzemného parkovania z uznesenia MsZ č. 126/17 zo dňa 27.3.2017. 
Žiadateľ doložil dopravný projekt s prepočtom potreby parkovacích miest a dopravného 
riešenia,  

II. odporúča MsZ  
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 126/17 zo dňa 27. 3. 2017, ktorým MsZ schválilo 
zaradenie do obsahu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny 
Prievidza: Ul. A. Hlinku – polyfunkčný objekt, Realitus s.r.o.,  
takto:  v časti II. písm. a) sa vypúšťa text: „... a 1 podzemného podlažia za účelom 
parkovania“. 

 
číslo: 384/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
     žiadosť spoločnosti A-RESS Group s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Hrabová 16, v zastúpení 

Jozef Šimora PCHE – montáže, zamestnanec Lenka Mokrá, o zriadenie  vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza, 
parcela registra C KN č. 1279/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 181 m2 a 
parcela registra C KN č. 1279/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 181 m2   právo 
uloženia inžinierskych sietí -  plynovej prípojky  k polyfunkčnému objektu – „Rozšírenie 
distribučnej siete a pripojovací plynovod“ na Moštenickej ulici, pričom predpokladaný 
rozsah vecného bremena 63,66 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. 1279/2, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 181 m2 a parcela registra C KN č. 1279/3, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 181 m2   právo uloženia inžinierskych sietí – 
plynovej prípojky  k polyfunkčnému objektu – „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací 
plynovod“, v prospech vlastníka pozemkov parcela registra C KN č. 1293/4, č. 1283/2 a  
č. 1283/1 v k. ú. Prievidza, 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 
75,00 €/m2; a za podmienok: 
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- 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) 

- plynovú prípojku realizovať pretlakom popod cestu s podmienkou uloženia 
inžinierskych sietí medzi verejným osvetlením a oplotením a uviesť pozemok do 
pôvodného stavu 

- žiadateľ je povinný doložiť overený geometrický plán s odčlenením časti pozemku 
(ktorá bude zaťažená vecným bremenom)  pod novým parcelným číslom                     
(v zmysle uznesenia MsZ č. 399/16) a následne predložiť žiadosť na prerokovanie 
do MsZ. 

 
číslo: 385/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

a) žiadosť Romana Mika, trvalý pobyt Prievidza, Konvalinková ulica 12, o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. 
Prievidza (Cesta pod Banskou) 
- právo uloženia inžinierskych sietí – prípojka vody  a elektriky na parcela registra C KN 
č. 3546/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 939 m2,  parcela registra C KN č. 
3551/11, záhrady s výmerou 4 m2, parcela registra C KN č. 3551/12, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 59 m2, parcela registra C KN č. 3551/16, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 14 m2, parcela registra C KN č. 3551/17, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 15 m2, parcela registra C KN č. 3551/4, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 9 m2, parcela registra C KN č. 3551/10, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 25 m2,  parcela registra C KN č. 3551/13, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 25 m2. Predpokladaný rozsah vecného bremena  89,1 m + 
ochranné pásmo (voda) a  23 m + ochranné pásmo (elektrika). 
- právo prechodu pešo ( v  rozsahu 15 m2) a prejazdu motorovými vozidlami (v rozsahu 
24 m2) po parcele registra C KN č. 3546/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 
939 m2,   
b) udelenie súhlasu s realizáciou  vjazdu a prístupového chodníka (v rozsahu práv 
prechodu a prejazdu) zo zámkovej dlažby, 

II.         odporúča MsZ 
a) schváliť  zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza  
- právo uloženia inžinierskych sietí – prípojku vody  a elektriky na pozemkoch parcela 
registra C KN č. 3546/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 939 m2,  parcela 
registra C KN č. 3551/11, záhrady s výmerou 4 m2, parcela registra C KN č. 3551/12, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 59 m2, parcela registra C KN č. 3551/16, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14 m2, parcela registra C KN č. 3551/17, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2, parcela registra C KN č. 3551/4, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m2, parcela registra C KN č. 3551/10, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m2,  parcela registra C KN č. 3551/13, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m2 
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- právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom z komunikácie cez časť 
pozemku vo vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 3546/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 3 939 m2, 
a to všetko v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 
3530,  podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa 
Zásad o hospodárení 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 
pozemku, ktorým sieť prechádza alebo je na ňom iné vecné bremeno, 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: 

-       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 

-     inžinierske siete realizovať pretlakom popod komunikáciu, 

-     umiestnenie meračov na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta) 

-       popod vjazd uložiť kanalizačnú rúru 

-       vodovodnú prípojku uložiť tak, aby v budúcnosti nebránili vybudovaniu chodníka   

-       žiadateľ je povinný doložiť overený geometrický plán s odčlenením časti pozemku 

(ktorá bude zaťažená vecným bremenom)  pod novým parcelným číslom (v zmysle 

uznesenia MsZ č. 399/16) a následne predložiť žiadosť na prerokovanie do MsZ, 

b)  udelenie súhlasu s vybudovaním prístupov (vjazdu a prístupového chodníka) zo 

zámkovej dlažby v rozsahu práva prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami po 

časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. č. 3546/1, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 3 939 m2. 

číslo: 386/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Vlasty Miklasovej, trvalý pobyt Prievidza, Astrová ulica 771/15, o udelenie 
súhlasu k právu prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami po časti pozemku vo 
vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 1-166, trvalý 
trávny porast s výmerou 566 m2, v rozsahu 12 m2 (3,5 m x 3,3 m) na Veľkonecpalskej 
ulici. Na pozemku sa nachádza stavba chodníka a súhlas na prechod a prejazd bude 
nadväzovať na pozemok parcela registra C KN č. 5486/6 vo vlastníctve žiadateľky, 

II.         odporúča MsZ 
schváliť  udelenie súhlasu  s právom prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami po 
časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, parcela registra E KN č. 
1-166, trvalý trávny porast s výmerou 566 m2, v rozsahu 12 m2 (3,5 m x 3,3 m) na 
Veľkonecpalskej ulici v prospech Mgr. Vlasty Miklasovej, trvalý pobyt Prievidza, Astrová 
ulica 771/15, na dobu určitú do doby kolaudácie rodinného domu na pozemkoch parcela 
registra C KN č. 5485 a č. 5484/3. 
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číslo: 387/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Ing. Petra Čuku, trvalý pobyt Prievidza, Fialková 731/6 a Ing. Karola Čuku, trvalý 
pobyt Bojnice,  Na Chmelnici 1,  
- o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku 
v k. ú. Prievidza (Letisková ulica), parcela registra C KN č. 542/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 8533 m2  právo prejazdu motorovými vozidlami k parkovacím 
plochám na parc. č. 555/1, na ktorej bude postavený objekt vo vlastníctve spoločnosti A. 
A. Service, spol. s.r.o. 
-  udelenie súhlasu s vybudovaním prístupu zo zámkovej dlažby v rozsahu práva 
prejazdu (cca 50 m2), 

II.         odporúča MsZ schváliť 
a)  zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku 
v k. ú. Prievidza,  parcela registra C KN č. 542/1, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 8533 m2   právo prejazdu (nie státia) motorovými vozidlami k parkovacím 
plochám na parc. č. 555/1, v prospech vlastníkov pozemku parcela registra C KN č. 
555/1 v k. ú. Prievidza, podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu 
za odplatu podľa Zásad o hospodárení 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 pozemku, ktorým sieť prechádza alebo je na ňom iné vecné bremeno, 
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: 
-   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, 

-   žiadateľ je povinný doložiť overený geometrický plán s odčlenením časti pozemku 
(ktorá bude zaťažená vecným bremenom)  pod novým parcelným číslom (v zmysle 
uznesenia MsZ č. 399/16) a následne predložiť žiadosť na prerokovanie do 
mestského zastupiteľstva, 

-   právo prejazdu v nevyhnutnom rozsahu vjazdu do objektu,  
b)  udelenie súhlasu s vybudovaním prístupu zo zámkovej dlažby na časti pozemku vo 
vlastníctve mesta v rozsahu práva prejazdu po časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela 
registra C KN č. 542/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8533 m2   , a to len 
v nevyhnutnom rozsahu vjazdu do objektu. 

 
číslo: 388/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Mgr. Petra Schmidta, trvalý pobyt Prievidza, Svätoplukova 98/32 a Ing. Martiny 
Schmidt, trvalý pobyt Prievidza,  Na stráňach 1197/17, v zast. Martinom Plankom, 
Prievidza, v zast. Martinom Plankom, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná 
37/4,o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemku  v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 
11499 m2  
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- právo uloženia inžinierskych sietí -  NN prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 
pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 17,8 m + ochranné pásmo, 
- právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami, pričom predpokladaný rozsah 
vecného bremena je 25 m2, 
k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemku parc. č. 5400/206 vo vlastníctve 
žiadateľov (Ul. I. Vysočana), 

II.         neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42,  
ostatné plochy s výmerou 11499 m2 

- právo uloženia inžinierskych sietí -  NN prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky 
            - právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami. 
 
číslo: 389/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Ing. Pavla Hrabovského a Ing. Evy Hrabovskej, spoločný trvalý pobyt Prievidza, 
Na stráňach 1197/17, v zast. Martinom Plankom, Prievidza, v zast. Martinom Plankom, 
trvalý pobyt Prievidza, Malookružná 37/4,o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 
mesta Prievidza strpieť na časti pozemku  v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 
5400/42, ostatné plochy s výmerou 11499 m2  
- právo uloženia inžinierskych sietí -  NN prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 
pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 17,8 m + ochranné pásmo, 
- právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami, pričom predpokladaný rozsah 
vecného bremena je 56 m2, 
k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemku parc. č. 5400/50 vo vlastníctve 
žiadateľov (Ul. I. Vysočana), 

II.         neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42,  
ostatné plochy s výmerou 11499 m2 

- právo uloženia inžinierskych sietí -  NN prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky 
- právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami. 

 
číslo: 390/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Ing. Petra Kiabu, trvalý pobyt Nováky, M. R. Štefánika 117/15, v zast. Ing. 
Petrom Šimrákom, trvalý pobyt Prievidza, Banícka 13/4, o zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku  v k. ú. Prievidza, parcela 
registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 11499 m2  
- právo uloženia inžinierskych sietí -  prípojky vody, plynu a splaškovej kanalizácie 
a právo trvalého prístupu za účelom ich opráv a údržby, pričom predpokladaný rozsah 
vecného bremena 41 m2, 
- právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami (, pričom predpokladaný rozsah 
vecného bremena je 65 m2, 
- súhlas s vybudovaním spevnených plôch v rozsahu práva prechodu a prejazdu 
k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemku parc. č. 5400/63 vo vlastníctve 
žiadateľa (Ul. I. Vysočana), 

II.        neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42, 
ostatné plochy s výmerou 11499 m2 
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- právo uloženia inžinierskych sietí -  prípojky vody, plynu a splaškovej kanalizácie   
a právo trvalého prístupu za účelom ich opráv a údržby, 
- právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami,  
- súhlas s vybudovaním spevnených plôch v rozsahu práva prechodu a prejazdu. 

číslo: 391/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Andreja Šima a Mgr. Renáty Šimovej, spoločný trvalý pobyt Prievidza, Ul. 
M. Rázusa 884/46, v zast. Martinom Plankom, trvalý pobyt Prievidza, Malookružná 
37/4,o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/115, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 665 m2 a parcela registra C KN č. 7056/3, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 1196 m2   právo uloženia inžinierskych sietí -  elektrickej 
a vodovodnej prípojky   k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemku vo 
vlastníctve žiadateľov (Bazová ulica), pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 
42 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. 7056/115, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 665 m2 a parcela registra C KN č. 7056/3, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1196 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – 
elektrickej a vodovodnej prípojky   k plánovanej výstavbe rodinného domu, v prospech 
vlastníkov pozemku parcela registra C KN č. 7056/133 v k. ú. Prievidza, podľa 
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa IS – 80 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy 
pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  
ochranného  pásma po každej strane a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami 
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo 
výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2; a za 
podmienok: 

- 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), 

- uloženie IS – elektrickej a vodovodnej prípojky zrealizovať do 31.12.2017 a/alebo 
najneskôr do doby vybudovania komunikácie p. Reisom (podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr), 

- bez povinnosti doložiť overený geometrický plán s odčlenením časti pozemku (ktorá 

bude zaťažená vecným bremenom)  pod novým parcelným číslom (v zmysle uznesenia 

MsZ č. 399/16).  
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číslo: 392/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza, 
zberu biologicky rozložiteľného odpadu a triedeného zberu komunálnych odpadov 
s obsahom škodlivín v meste Prievidza – jeseň 2017. 

 
číslo: 393/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh SMMP, s.r.o., na predaj uvoľneného nájomného bytu č. 4 na 2. poschodí vo 
vchode č. 77 bytového domu súpisné č. 30925 na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi 
postaveného na pozemku parcela reg. C KN č. 6652/54 vrátane podielu na pozemku 
parcela reg. C KN č. 6652/54 v podiele 4980/199657 formou obchodnej verejnej súťaže 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza – 
nehnuteľnosť byt č. 4 na 2. poschodí vo vchode č. 77 bytového domu súpisné č. 30925 
na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi postaveného na pozemku parcela reg. C KN č. 
6652/54 vrátane podielu na pozemku parcela reg. C KN č. 6652/54 v podiele 
4980/199657, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

1. účel využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza 
2. kúpna cena bytu vrátane podielu na pozemku -  minimálne vo výške 39 700,00 €  
3. termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

číslo: 394/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Kanianka, Lesná 335/9 o predaj 
výmenníkovej stanice a prípojky tepla pre bytový dom č. 4 na Gazdovskej ulici za cenu 
podľa znaleckého posudku zníženú o 10 % z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o dielo so 
spol. PTH, a.s., ktorá na základe predchádzajúcich zmlúv o dielo odkúpila od žiadateľa 
výmenníkové stanice ako aj prípojky pre bytové domy č. 1, 2 a 3 na Gazdovskej ulici, 
b) informáciu o Znaleckom posudku č. 04/2017 vypracovanom znalcom Ing. Miroslavom 
Gajdošom, znalcom v odbore strojárstvo a energetika, ktorý ohodnotil predmet prevodu 
na sumu 36 500,00 € bez DPH, 

 II.  odporúča  MsZ 
schváliť kúpu  technologického zariadenia KOST a jeho napojenia na teplovod 
nachádzajúceho sa v bytovom dome súpisné č. 2903 postavenom na pozemkoch 
parcela reg. C KN č. 6652/210 a č. 6652/211 vo vlastníctve mesta Prievidza za cenu 
39 420,00 € určenú Znaleckým posudkom č. 04/2017 zníženú o 10 % od spoločnosti 
TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Kanianka, Lesná 335/9. 

 
číslo: 395/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – 
nehnuteľností stavby súpisné č. 2663 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 
vedenej ako bytový dom typu A a pozemkov parcela reg. C KN č. 7840, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 415 m², č. 7840/32, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 135 m² a č. 7840/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 371 m²,  
b) informáciu cene v zmysle znaleckého posudku č. 26/2017, 
c)  návrh na výnimku z Internej smernice IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza pri vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste 
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za kúpnu cenu minimálne výške 50 % zo znaleckého posudku, a to  z dôvodu predaja 
vedľajšieho bytového domu a pozemkov  formou obchodnej verejnej súťaže za 
podstatne nižšiu kúpnu cenu, 

II. odporúča MsZ 
schváliť výnimku z Internej smernice IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza z bodu 4.4 upravujúceho postup pri obchodnej verejnej súťaži a to tak, že 
minimálna výška kúpnej ceny pri prevode prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – 
nehnuteľností stavby súpisné č. 2663 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 
vedenej ako bytový dom typu A a pozemkov parcela reg. C KN č. 7840, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 415 m², č. 7840/32, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 135 m² a č. 7840/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 371 m² bude vo 
výške 50 % z hodnoty. 

 
číslo: 396/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľností stavby 
súpisné č. 2663 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 vedenej ako bytový 
dom typu A a pozemkov parcela reg. C KN č. 7840, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 415 m², č. 7840/32, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 135 m² a č. 
7840/33, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 371 m²,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza – 
nehnuteľnosti stavbu súpisné č. 2663 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 
vedenú ako bytový dom typu A a pozemky parcela reg. C KN č. 7840, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 415 m², parcela reg. C KN č. 7840/32, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 135 m² a parcela reg. C KN č. 7840/33, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 371 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, 
prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky, 
formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

1. účel využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza 
2. kúpna cena -  minimálne vo výške 295 000,00 € (ZP č. 26/2017) 
3. termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy 
4. víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje vstúpiť do práv a povinností prenajímateľa 

vo vzťahu k nájomcov bytov. 

číslo: 397/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej 
zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľnosti 
pozemky parcela reg. C KN č. 6652/104, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 102 
m², časť pozemku parcela reg. C KN č. 6652/187, zastavané plochy a nádvoria 
v rozsahu výmery 428 m², č. 6652/60, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 363 m²,               
č. 6652/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 400 m², č. 6652/224, záhrady, 
s výmerou 754 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 153/2017 z pozemku parcela č. 
6652/25, záhrady s výmerou 1966 m², č. 6652/24, záhrady s výmerou 747 m²,                         
č. 6652/23, záhrady s výmerou 349 m²  a č. 6628/124, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 463 m² 
b) informáciu o doručení 1 súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy podľa písm. 
a), ktoré spĺňajú podmienky súťaže: 
1. TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, Kanianka, 

II.  vyhodnocuje  
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obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 19.08.2017 na základe uzn. 
MsZ č. 253/17 zo dňa 26.06.2017 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh predložila spol. 
TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, Kanianka  

III.  žiada primátorku mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu na nájom dočasne prebytočného majetku mesta v k.ú. 
Prievidza – nehnuteľností pozemkov parcela reg. C KN č. 6652/104, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 102 m², časť pozemku parcela reg. C KN č. 6652/187, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 428 m², č. 6652/60, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 363 m², č. 6652/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 400 m², č. 
6652/224, záhrady, s výmerou 754 m² odčleneného Geometrickým plánom č. 153/2017 
z pozemku parcela č. 6652/25, záhrady s výmerou 1966 m², č. 6652/24, záhrady 
s výmerou 747 m², č. 6652/23, záhrady s výmerou 349 m²  a č. 6628/124, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 463 m² so spol. TO-MY-STAV, s.r.o., so sídlom Lesná 
335/9, Kanianka, ktorej súťažný návrh bol posúdený ako vhodný s podmienkami: 
1. účel využitia: výstavba objektov v súlade s územným plánom 
2. nájomné: vo výške1,00  €/m²/rok 
3. doba nájmu: určitá 3 roky od dňa podpisu zmluvy. 

 
číslo: 398/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Miroslava Bošiaka, trvalý pobyt Malookružná ulica 182/13, Prievidza  
a) o vrátenie sumy 73,8 € alebo poníženie kúpnej ceny o doteraz zaplatené nájomné 

v prípade kúpy pozemku pod stavbou garáže užívaného na základe nájomnej zmluvy 
b) o zrušenie nájomnej zmluvy z dôvodu , že ako jediný platí nájomné od roku 2014, 
c) informáciu, že uzn.  MsZ č. 325/2016 zo dňa 27.06.2016 bolo žiadateľovi schválené  
     zníženie kúpnej ceny v prípade, pokiaľ pristúpi ku kúpe pozemku,    

II.   odporúča MsZ 
schváliť zrušenie Nájomnej zmluvy 45/2014 uzatvorenej s Miroslavom Bošiakom,  trvalý 
pobyt Malookružná ulica 182/13, Prievidza, predmetom ktorej je nájom pozemku parcela 
reg. C KN č. 210/73 ku dňu podpísania kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva 
k pozemku zastavaného stavbou garáže.  

 
číslo: 399/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o ďalšej obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie 

zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza na Hviezdoslavovej ulici 

v Prievidzi – nehnuteľností pozemkov parcela reg. C KN č.2214/17 zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 437 m²,   

parcela reg. C KN č. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m² 

parcela reg. C KN č. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m² 

parcela reg. C KN č. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m² 

parcela reg. C KN č. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m²  

a stavby súpisné č.10475 nachádzajúcej sa na pozemku parcela reg. C KN č.2214/17, 
vedenej na LV č. 1 ako budova 
b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a) 
1. Ing. Juraj Ihradský, Slnečná 108/12, Trnavá Hora, 
    Ing. Peter Mikuška, Jašíkova 24, Bratislava,                       
   374 500,00 € 

II.  vyhodnocuje 
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obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 13.02.2017 na základe uzn. 
MsZ č. 29/17 zo dňa 30.01.2017 ako úspešnú, 

III.  žiada primátorku mesta 
uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – 

nehnuteľností pozemkov parcela reg. C KN č.2214/17 zastavané plochy a nádvoria s 

výmerou 437 m², parcela reg. C KN č. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

19 m², parcela reg. C KN č. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m²,  

parcela reg. C KN č. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela 

reg. C KN č. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m²  

a stavby súpisné č.10475 nachádzajúcej sa na pozemku parcela reg. C KN č.2214/17, 
vedenej na LV č. 1 ako budova s Ing. Jurajom Ihradským, trvalý pobyt Slnečná 108/12, 
Trnavá Hora a Ing. Petrom Mikuškom, trvalý pobyt Jašíkova 24, Bratislava, ktorých 
súťažný návrh bol posúdený ako vhodný s podmienkami: 
1. účel využitia: vybudovanie obecných nájomných bytov, 
2. kúpna cena: vo výške 374 500 €, 
3. povinnosť kupujúceho zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100 000,00 € na účet 

mesta v lehote do uplynutia lehoty na podávanie súťažných návrhov,  
- účastník súťaže zložil finančnú zábezpeku vo výške 100 000,00 € na účet mesta 
dňa 14.03.2017, 

4. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, kupujúci vinkuluje 
zvyšnú časť kúpnej ceny v prospech predávajúceho, pričom táto bude uvoľnená až 
na základe písomnej žiadosti predávajúceho po predložení originálu výpisu listu 
vlastníctva, na ktorom bude k predmetu obchodnej verejnej súťaže zapísaný ako 
vlastník kupujúci, 

5. víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje vstúpiť do práv a povinností 
prenajímateľa vo vzťahu k nájomcom, 

6. víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje vstúpiť do práv a povinností spol. 
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., vyplývajúcich zo Zmluvy o spoločnom 
užívaní výťahov č. 11/2006 a Zmluvy o užívaní vestibulu a zabezpečení strážnej 
a vratnej služby č. 9/2006  v znení ich dodatkov uzatvorených so spol. PRIEMSTAV 
STAVEBNÁ, a.s. 

 
číslo: 400/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ivana Ondrejku a manž., spoločne trvalý pobyt Poľná ul. 78, Prievidza, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5511/3, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 6 m2, na účel zarovnania pozemku so susedmi, 

II. odporúča MsZ 
         schváliť  

a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5511/3, zastavané plochy a nádvoria 
v rozsahu výmery 6 m2, z pozemku parcela registra E KN č. 21, ostatné plochy s výmerou 
80 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 (na parcelu registra C KN č. 5511/3 nie je 
založený list vlastníctva),  podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, za cenu 
20,00 €/m2, pre Ivana Ondrejku a manželku, spoločne trvalý pobyt Poľná ul. 78, Prievidza, 
na účel zarovnania pozemku so susedmi,  
b) spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto 
využiteľný, je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov – 
kupujúcich, ktorí  budú   zabezpečovať  namiesto  mesta  podľa  § 4 ods. 3 písm. g) 
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zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov  
verejnoprospešné služby, správu a údržbu verejnej zelene. 

 
číslo: 401/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ľuboša Karaka, trvalý pobyt Ul. A. Hlinku 459, Nováky, o kúpu nehnuteľnosti   
v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5258/19, ostatné plochy s  výmerou 
649 m2. V prvej žiadosti uviedol účel na vybudovanie autoumyvárne, v doplnení žiadosti 
uviedol účel „vybudovanie parkovacích miest k plánovanému objektu.“ 

II. neodporúča MsZ 
schváliť predaj  majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra 
C KN č. 5258/19, ostatné plochy s  výmerou 649 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre 
Ľuboša Karaka, trvalý pobyt Ul. A. Hlinku 459, Nováky, na účel vybudovania 
parkovacích miest k polyfunkčnej budove.  
 

číslo: 402/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Meliška, trvalý pobyt Ul. Záborského č. 22, Prievidza, o zámenu 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2869/109, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 153 m2 a pozemok parcela registra C KN č. 2869/108, 
záhrady s výmerou 56 m2, obidva pozemky vo vlastníctve mesta, za pozemok parcela 
registra E KN č. 750 s výmerou 263 m2  v jeho vlastníctve, na účel rozšírenia záhrady 
vedľa jeho nehnuteľnosti, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámenu majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela 
registra C KN č. 2869/109, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 153 m2 a pozemok 
parcela registra C KN č. 2869/108, záhrady s výmerou 56 m2, obidva pozemky vo 
vlastníctve mesta, za pozemok parcela registra E KN č. 750 a výmerou 263 m2, vo 
vlastníctve žiadateľa, pre Jozefa Meliška, trvalý pobyt Ul. Záborského č. 22, Prievidza, 
na účel rozšírenia záhrady vedľa jeho nehnuteľností. 
 

číslo: 403/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Martina Sedláka, trvalý pobyt Nábrežie sv. Cyrila 17/1, Prievidza, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3029/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 53 m2, na účel zväčšenia trávnatej 
plochy k parcele č. 2974/3, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť predaj majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela 
registra C KN č. 3029/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 53 m2, vedený 
na liste vlastníctva č. 1, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre                    
Ing. Martina Sedláka, trvalý pobyt Nábrežie sv. Cyrila 17/1, Prievidza, na účel rozšírenia 
trávnatej plochy.  

 
číslo: 404/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – Mestská organizácia Prievidza, so sídlom 
Bottova ul. 5, Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely 
registra C KN č. 2903/3, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 86  m2, na účel 
rozšírenia priľahlej záhrady, 
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b) informáciu o doložení geometrického plánu, 
II. odporúča  MsZ 

schváliť 
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú. 
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2903/6, diel 2, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 66 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 177/2017, 
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 27.07.2017, z pozemku parcela 
registra E KN č. 11-3814/70, ostatné plochy s výmerou 359 m2, vedenej na liste 
vlastníctva č. 10652 (parcela registra C KN 2903/3, na ktorú list vlastníctva nie je 
založený), pre Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Prievidza, so sídlom 
Bottova ul. 5, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel rozšírenia záhrady, 
b) spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie sú pre 
mesto využiteľné, sú bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa 
– kupujúceho.  

 
číslo: 405/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Heleny Pavecovej,  trvalý pobyt Ul. A. Bernoláka 302/6, Prievidza, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 2903/3, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 51,45 m2, na účel rozšírenia priľahlej 
záhrady, 
b) informáciu o doložení geometrického plánu, 

II. mení  
uznesenie MsR č. 356/17 zo dňa 19.06.2017 takto: v časti II. sa celý text vypúšťa 
a nahrádza sa textom: „a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2903/7, diel 1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 67 m2, zameraný a odčlenený Geometrickým 
plánom č. 177/2017, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 27.07.2017, 
z pozemku parcela registra E KN č. 11-3814/70, ostatné plochy s výmerou 359 m2, 
vedenej na liste vlastníctva č. 10652 (parcela registra C KN 2903/3, na ktorú list 
vlastníctva nie je založený), pre Helenu Pavecovú, s trvalým pobytom Ul. A. Bernoláka 
302/6, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel rozšírenia priľahlej záhrady, 
b) spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto 
využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – 
kupujúceho.“ 

 
číslo: 406/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jozefa Műllera, trvalý pobyt Prievidza, Sebedražská cesta č. 660/7,  o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra E KN  č. 1713/1, 
ostatná plocha v rozsahu výmery 187 m², na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku, ktorý žiadateľ užíva. Žiadaný pozemok sa nachádza v blízkosti jeho 
nehnuteľností na Sebedražskej ceste, 
b) informáciu o doložení pracovnej verzie geometrického plánu,  

II. mení  
uznesenie MsR č. 118/17 zo dňa 20.02.2017 takto:  v časti II. sa celý text vypúšťa 
a nahrádza sa textom: 
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„ a)  zámer   mesta  Prievidza  predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, pozemky  parcela registra C KN č. 8062/2, diel 1, orná pôda s výmerou 4 m2, 
parcela registra C KN č. 8061/2, diel 2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 69 m2 a 
parcela registra C KN č. 8059/3, diel 3, orná pôda s výmerou 118 m2, spolu s výmerou 
191 m2, všetky tri pozemky odčlenené z pozemku parcela registra E KN  č.  1713/1, 
ostatné plochy s výmerou 505 m², zamerané Geometrickým plánom č. 181/2017 
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM   dňa 08.08.2017, pre Jozefa Műllera, 
trvalý pobyt Prievidza, Sebedražská cesta č. 660/7, za cenu 25,00 €/m2, na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov,   
b) spôsob prevodu 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 odôvodneného tým, že žiadané pozemky nie sú pre mesto 
využiteľné, sú bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – 
kupujúceho, ktorý  bude   zabezpečovať  namiesto  mesta  podľa  § 4 ods. 3 písm. g) 
zákona č.  369/1990     Zb.    o    obecnom     zriadení     v   znení     neskorších      
predpisov  verejnoprospešné služby, správu a údržbu verejnej zelene.“ 

 
číslo: 407/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť  Ing. Jána Hanzela,  trvalý pobyt Nad terasami č. 499/14, Prievidza, o  kúpu     
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 3585/1,  
ostatné plochy v rozsahu výmery 61 m2  na Vápenickej ulici v Prievidzi, na účel 
využívania spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby  autoškoly, 
b)  návrh   mesta   na predaj   celej časti   pozemku   až po okraj vozovky na Vápenickej 
ulici  v Prievidzi, 
c)  informáciu,   že dňa 19.07.2017 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta 
previesť  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza,  podľa písmena a) 
tohto bodu, pre Ing. Jána Hanzela, trvalý pobyt Nad terasami č. 499/14, Prievidza, na 
účel využívania  spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby autoškoly, 

II.   odporúča  MsZ  
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza,   pozemky  
parcela registra  C KN  č. 3585/21, ostatné plochy s výmerou 152 m2, odčlenená 
z pozemku parcela registra C KN 3585/1, ostatné plochy s výmerou 2337 m2 a parcela 
registra C KN č. 3585/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 80 m2, odčlenená z 
pozemku parcela registra C KN 3585/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 147 
m2, obidve parcely zamerané Geometrickým plánom č. 116/2017, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM,  overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 
09.06.2017 pod č. G1-598/2017,  vedených na liste vlastníctva č. 1, pre Ing. Jána 
Hanzela,  trvalý pobyt Nad terasami č. 499/14, Prievidza, za cenu 11,00 €/m2, na účel 
využívania spevnenej plochy ako autocvičiska pre potreby  autoškoly, za podmienky, že 
žiadateľ – kupujúci v prípade požiadavky mesta umožní mestu Prievidza uloženie IS 
alebo inej verejnoprospešnej stavby na časti pozemku priľahlého ku krajnici vozovky,  
spôsobom prevodu pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
odôvodneného tým, že žiadané pozemky sú v súčasnej dobe pre mesto nevyužiteľné a 
svojím umiestnením bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - 
kupujúceho. 

 
číslo: 408/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

 a) žiadosť Ing. Štefana Škrípa a manželky Viery, spoločne trvalý pobyt 971 01 Prievidza,   
Klinčeková ul. č. 23, o  kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely 
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registra C KN  č. 5775/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 5 m², na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý je oplotený a dlhodobo žiadateľmi 
užívaný, 
b) informáciu o doložení geometrického plánu, 
c)  informáciu,   že dňa 19.07.2017 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta 
previesť  prebytočný  majetok  mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza, pozemok podľa  
písmena a)     tohto bodu, pre Ing. Štefana Škrípa a manželku Vieru, spoločne trvalý 
pobyt Prievidza,   Klinčeková ul. č. 23, na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku, ktorý je oplotený a dlhodobo žiadateľmi užívaný. 

 II.  odporúča MsZ 
schváliť  prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. 
Prievidza, parcela registra C KN č. 5775/4, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 6 
m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 111/2017 vyhotoveným Patriciusom 
Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 25.mája.2017 
pod č. 541/2017,  z pozemku parcela registra C KN č. 5775/1, zastavané plochy a 
nádvorie s výmerou 4 534 m2, vedenom na LV č. 1, pre  Ing. Štefana Škrípa a manželku 
Vieru, spoločne trvalý pobyt  Prievidza,   Klinčeková ul. č. 23, za cenu 20 €/m2, na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku, spôsobom prevodu pozemku podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok je  oplotený, 
dlhodobo žiadateľmi - kupujúcimi užívaný a svojím umiestnením bezprostredne priľahlý 
k nehnuteľnostiam v ich  vlastníctve. 

 
číslo: 409/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)  žiadosť Tomáša Mečiara, trvalý pobyt Prievidza, Vinohradnícka č. 775/12 a Ing. 
Michaely Murkovej, trvalý pobyt  Nitrianske Pravno, Prievidzská  č. 112/24, o  kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,   časti pozemku z parcely registra C KN  č. 3249/3, 
zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 18 m²,   na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku, ktorý je oplotený a  žiadateľmi užívaný, 
b)  informáciu o doložení geometrického plánu, 
c)   informáciu,   že dňa 19.07.2017 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta 
previesť  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza,  podľa písmena a) 
tohto bodu,  pre Tomáša  Mečiara,  trvalý pobyt Prievidza, Vinohradnícka  č. 775/12 a   
Ing. Michaelu Murkovú,   trvalý     pobyt    Nitrianske   Pravno,   Prievidzská    č.    
112/24,    na   účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok 
parcela registra C KN  č. 3249/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 18 m², 
zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 126/2017, vyhotoveným Patriciusom 
Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 
12.júna.2017 pod č. 599/2017, z pozemku parcela registra C KN č. 3249/3, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 26 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1,  pre Tomáša 
Mečiara, trvalý pobyt Prievidza, Vinohradnícka č. 775/12 a Ing. Michaelu Murkovú, trvalý 
pobyt  Nitrianske Pravno, Prievidzská  č. 112/24, za cenu 20,00 €/m2, na účel 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku, spôsobom prevodu pozemku  podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že na žiadaný pozemok mesto 
nemá prístup, je   oplotený, dlhodobo bývalými vlastníkmi užívaný a svojím umiestnením 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. 
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číslo: 410/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)  žiadosť Jany Gregorovej a manžela, spoločne trvalý pobyt 971 01 Prievidza, 
Záhradnícka ul. č. 611/2, o  kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti   pozemku z 
parcely registra C KN  č. 3249/3,   zastavané   plochy   a nádvorie   v   rozsahu   výmery   
8  m²,   na   účel majetkovoprávneho   usporiadania   pozemku,   ktorý je oplotený  
a žiadateľmi   užívaný, 
b)   žiadosť o zníženie kúpnej ceny,  
c)   informáciu o doložení geometrického plánu,  

II. mení 
uznesenie MsR č. 250/17 zo dňa 09.05.2017 takto:  v časti II. sa celý text vypúšťa a 
nahrádza sa textom:  
„a)  zámer   mesta  Prievidza  previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, pozemok parcela registra C KN  č. 3249/3, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 8 m², zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 126/2017, 
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, úradne overeným Ing. Zuzanou 
Fašánekovou dňa 12.júna.2017 pod č. 599/2017, z pozemku parcela registra C KN              
č. 3249/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 26 m2, vedeného na liste vlastníctva 
č. 1,  pre Janu Gregorovú a manžela, spoločne trvalý pobyt  Prievidza, Záhradnícka  ul. 
č. 611/2, za cenu 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku,  
b)   spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že na žiadaný pozemok mesto nemá 
prístup, je   oplotený, dlhodobo bývalými vlastníkmi užívaný a svojím umiestnením 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov - kupujúcich.“ 

 
číslo: 411/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jozefa Somolániho a manž., trvalý pobyt  Bojnice, Hečkova ul. č. 1210/27 a  
Vlasty Šrámkovej, trvalý pobyt Dolné Vestenice, Ul. Ľ. Štúra č. 44/48,  o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemkov parcely registra C KN  č. 370/67, orná pôda 
s výmerou   2 865 m², č. 370/88, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou   171 m² a  č. 
370/26, záhrady  s výmerou   124 m², na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich 
vlastníctve a na podnikateľskú výstavbu. Žiadané pozemky sa nachádzajú veľa bývalej 
Západnej ulice, terajšia MAX BROSE, 

II.  odporúča MsZ 

schváliť  
a) zámer   mesta  Prievidza  previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 

Prievidza, pozemky parcely registra C KN  č. 370/67, orná pôda s výmerou   2 865 m²,  
č. 370/88, zastavané plochy a nádvorie s výmerou   171 m², č. 370/26, záhrady  
s výmerou   124 m² a č. 370/24, záhrady  s výmerou  48 m², pozemky spolu s výmerou 
3 208 m2,  vedené na liste vlastníctva č. 1, pre  Ing. Jozefa Somolániho a manž., trvalý 
pobyt Bojnice, Hečkova ul. č. 1210/27 v podiele ½ k celku a  Vlaste Šrámkovej, trvalý 
pobyt  Dolné Vestenice, Ul. Ľ. Štúra č. 44/48, v podiele ½ k celku, na účel prístupu k 
nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a na podnikateľskú výstavbu, za cenu 13,10 €/m2, 

b) spôsob prevodu 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  odôvodneného tým, že žiadané pozemky nie sú 
pre mesto využiteľné a sú bezprostredne  priľahlé  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  
žiadateľov - kupujúcich. 
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číslo: 412/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)  žiadosť Jaroslava Hraňa a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. Rudolfa Jašíka 8, 
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 
č. 4756/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 39,6 m2, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, 

            b)   informáciu o doložení geometrického plánu,  
II. mení uznesenie MsR č. 353/17 zo dňa 19.06.2017 takto:  v časti II. sa celý text vypúšťa 

a nahrádza sa textom:  
           „a)  zámer   mesta  Prievidza  previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.    

Prievidza, pozemok parcela registra C KN  č. 4756/12, ostatné plochy s výmerou 40 m², 
zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017, vyhotoveným Patriciusom 
Sovom – GEOSKTEAM, dňa 07.08.2017, z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, 
ostatné plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1,  pre Jaroslava 
Hraňa a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. Rudolfa Jašíka 8, Prievidza, za cenu 20,00 
€/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku  a s podmienkou, že na ňom 
nebudú kupujúci realizovať pevné oplotenie (netýka sa to živých plotov), 
b)   spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadané pozemky nie sú pre mesto 
využiteľné,  sú bezprostredne  priľahlé  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  žiadateľov – 
kupujúcich, 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: 413/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Miloslava Jalakšu a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. M. Hodžu 12/18,   
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C   
KN č. 4756/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 40,05 m2, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku k nehnuteľnostiam v ich vlastníctva, 

            b) informáciu o doložení geometrického plánu,  
II. mení 

uznesenie MsR č. 354/17 zo dňa 19.06.2017 takto: v časti II. sa celý text vypúšťa a 
nahrádza sa textom:  

            „a)  zámer   mesta  Prievidza  previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.    
Prievidza, pozemok parcela registra C KN  č. 4756/13, ostatné plochy s výmerou 41 m², 
zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017, vyhotoveným Patriciusom 
Sovom – GEOSKTEAM, dňa 07.08.2017, z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, 
ostatné plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1,  pre Miloslava 
Jalakšu a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. M. Hodžu 12/18,  Prievidza, za cenu 20,00 
€/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku  a s podmienkou, že na ňom 
nebudú kupujúci realizovať pevné oplotenie (netýka sa to živých plotov), 
b)   spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadané pozemky nie sú pre mesto 
využiteľné,  sú bezprostredne  priľahlé  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  žiadateľov – 
kupujúcich, 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.“ 
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číslo: 414/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)  žiadosť Pavla Gabalu a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. Rudolfa Jašíka 769/2, 
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 
č. 4756/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 39 m2, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, 

            b)   informáciu o doložení geometrického plánu,  
II.      mení 

uznesenie MsR č. 355/17 zo dňa 19.06.2017 takto:  v časti II. sa celý text vypúšťa a 
nahrádza sa textom:  
„ a)  zámer   mesta  Prievidza  previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.    
Prievidza, pozemok parcela registra C KN  č. 4756/13, ostatné plochy s výmerou 40 m², 
zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 180/2017, vyhotoveným Patriciusom 
Sovom – GEOSKTEAM, dňa 07.08.2017, z pozemku parcela registra C KN č. 4756/1, 
ostatné plochy s výmerou 2 634 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1,  pre Pavla 
Gabalu a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. Rudolfa Jašíka 769/2, Prievidza, za cenu 
20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku  a s podmienkou, že na 
ňom nebudú kupujúci realizovať pevné oplotenie (netýka sa to živých plotov), 
b)   spôsob prevodu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadané pozemky nie sú pre mesto 
využiteľné,  sú bezprostredne  priľahlé  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  žiadateľov – 
kupujúcich, 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: 415/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Grolmus a spol. s. r. o., so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14, 
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 
č. 5327/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 32,88 m2, na účel 
vybudovania kolmého státia pre nájomníkov a vlastníkov budovy súpisné č. 38A 
a vytvorenie bezbariérového vstupu - rampou, medzi rozšírenou prístupovou 
komunikáciou a budovou,  
b) informáciu o doložení geometrického plánu, 

            c) informáciu,   že dňa  19.07.2017 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta    
previesť  prebytočný  majetok  mesta,   nehnuteľnosť    v   k.  ú.  Prievidza,             
novovytvorený pozemok parcela registra C KN č. 5327/13, zastavané plochy   
a nádvorie s výmerou 17 m2,  pre spoločnosť Grolmus a spol. s. r. o.,   so sídlom  Ul. M.  
Gorkého  245/14,  Prievidza,  na účel vytvorenia bezbarierového vstupu do budovy, 

II. odporúča MsZ  
schváliť prevod prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok 
parcela registra C KN č. 5327/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 17 m2, 
zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 152/2017, vyhotoveným Patriciusom 
Sovom – GEOSKTEAM dňa 21.06.2017, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou 
dňa 21.07.2017 pod č. 744/2017, pre spoločnosť Grolmus a spol., s. r. o., so sídlom Ul. 
M. Gorkého 245/14, Prievidza, za cenu 40 €/m2, na účel vytvorenia bezbarierového 
vstupu do budovy, s podmienkou rozšírenia priľahlej komunikácie na časti pozemku, 
parcela registra C KN č. 5327/1 na náklady žiadateľa po celej dĺžke predávaného 
pozemku v šírke 6 m a s podmienkou bezplatného odovzdania tejto časti komunikácie 
do majetku mesta do  30 dní od zapísania prevodu vlastníckeho práva v katastri 
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nehnuteľností,  spôsobom 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 pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa – kupujúceho, 
ktorý na ňom vybuduje  bezbariérový prístup, slúžiaci 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.  

 
číslo: 416/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Grolmus a spol. s. r. o., so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14, 
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 
č. 5327/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 32,88 m2, na účel 
vybudovania kolmého státia pre nájomníkov a vlastníkov budovy súpisné č. 38A 
a vytvorenie bezbariérového vstupu, 
b) informáciu o doložení  GP, 

            c) návrh mesta na vyriešenie parkovacích plôch formou nájmu,  
            d)  informáciu,   že dňa 19.07.2017 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta    
            prenajať  dočasne   prebytočný  majetok  mesta,   nehnuteľnosť    v   k.  ú.  Prievidza,  
            pozemok podľa  písmena a) tohto   bodu,  pre spoločnosť Grolmus a spol. s. r. o.,   so  
            sídlom  Ul. M.  Gorkého  245/14,  Prievidza,  na  účel vybudovania parkovacích plôch,  
            s podmienkou, že nájomca v mimo prevádzkových hodín umožní verejnosti parkovať  
            na predmetnom parkovisku, 
II. odporúča MsZ 

schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
pozemok parcela registra C KN č. 5327/12, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 36 
m2, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 152/2017, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 21.06.2017, úradne overeným Ing. Barborou 
Petriskovou dňa 21.07.2017 pod č. 744/2017, pre spoločnosť Grolmus a spol., s. r. o., 
so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14, Prievidza, za cenu 1 €/rok, dobu neurčitú 
s trojmesačnou výpovednou lehotou,  na účel vybudovania parkovacích plôch 
s podmienkou, že stavbu parkoviska odovzdá do majetku mesta do 60 dní od 
uzatvorenia nájomnej zmluvy a s podmienkou, že nájomca v mimo prevádzkových hodín 
umožní verejnosti parkovať na predmetnom parkovisku, spôsobom podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko žiadaný pozemok je svojím umiestnením bezprostredne 
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý vybuduje parkovacie miesta 
a tieto budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta 
pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  

 
číslo: 417/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Ľubomíra Hrstku, trvalý pobyt Podhorská 478/114, Prievidza, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku z parcely registra E KN č. 2516/1, 
ostatné plochy v rozsahu výmery 30 m2 a časť pozemku z parcely registra E KN 
č.151, záhrady v rozsahu výmery 90 m2, na účel scelenia pozemkov, 

b) informáciu o doložení geometrického plánu,  
II.      mení 

     zmenu uznesenia MsR č. 359/17 zo dňa 19.06.2017 takto: v časti II. sa celý text vypúšťa 
a nahrádza sa textom: 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 

 

27 

 

„a)   zámer   mesta  Prievidza  previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č. 640/2, diel 4, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 90 m2, odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 151, 
záhrady s výmerou 586 m2 (parcela registra C KN č. 640, ostatná plocha s výmerou 755 
m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený)  a pozemok  parcela registra C KN č. 
644/17, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 15 m2, odčlenený z pozemku 
parcela  registra E KN č. 2516/1, ostatné plochy s výmerou 1 916 m2 (parcela registra C 
KN č. 644/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 683 m2, na ktorú list vlastníctva 
nie je založený), obidva pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1599, zamerané 
Geometrickým plánom č. 160/2017, vypracovaným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM 
dňa 13.07.2017,  overeným Ing. Strapatou Katarinou dňa 20.07.2017 pod č. 741/2017, 
pre  Ľubomíra Hrstku, trvalý pobyt Podhorská 478/114, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, 
na účel scelenia pozemkov,  
b)   spôsob prevodu 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 odôvodneného tým, že žiadané pozemky nie sú pre mesto 
využiteľné a  sú bezprostredne  priľahlé  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  žiadateľa – 
kupujúceho.“  

 
číslo: 418/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) Informáciu o priebehu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Nedožerskou 
cestou - parcely registra c KN č. 5172/37, 5172/38, 5172/9, 5172/6, 5172/7, 5170/26, 
6628/156, 5170/14, 5170/9 (vytvorená z pôvodnej parcely registra E KN č. 679) 
a parcely registra E KN č. 681, 682 a 683, na ktorých je umiestnená verejná obslužná 
komunikácia s chodníkom pre peších, zapísaná v pasporte miestnych komunikácií, za 
účelom rozšírenia komunikácie, chodníka a vybudovanie kanalizácie na Nedožerskej 
ceste, 
b) Informáciu, že v minulosti - v iných veciach - pozemky pod stavbami ako cesta, 
chodník vykupovalo mesto za ponúkanú cenu 5,00 €/m2, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 19/17 zo dňa 30.1.2017 takto: v časti II. sa vypúšťa 
text : „5172/9“ a nahrádza sa textom: „5172/39“ a ďalej sa za text: „a to formou prevodu“ 
vkladá text: „za kúpnu cenu 5,00 €/m2 „za text: „nájmu“ sa vkladá text: „nájomné 0,25 
€/m2/rok“ a za text: „alebo zriadením vecného bremena“ sa vkladá text: „s jednorazovou 
odplatou vo výške kúpnej ceny“, a to až po ukončení realizácie stavby a po skutočnom 
zameraní geometrickým plánom. 

 
číslo: 419/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť  Jozefa Polkorába, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul. 1338/13,                  
o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN 2122/1 
v rozsahu výmery 20 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR,  na účel predaja 
pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko 
nápojov, a to v termíne od 01.12.2017 do 31.12.2017 s tým, že spotrebované energie 
bude znášať na vlastné náklady, 

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 C KN 2122/1, 
v rozsahu výmery 20 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR,  pre Jozefa Polkorába, 
miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul. 1338/13, na účel predaja pečených 
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gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov,              
a účel predaja pečených gaštanov, vareného vína, varenej kukurice a nealko nápojov, 
počas prevádzky mobilnej ľadovej plochy, 

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, ktoré bude slúžiť aj 
obyvateľom mesta v zimnom období počas prevádzky mobilnej ľadovej plochy, 

c) za podmienok  - nájomného vo výške  0,02 €/m2/deň  dobu určitú  od 1.12.2017 do 
01.01.2018 (vrátane) s tým, že spotrebované energie bude znášať nájomca na vlastné 
náklady.  

číslo: 420/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o vypovedaní Nájomnej zmluvy č. 317/2014 v znení Dodatku č. 2 uzavretej 
s nájomcom Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s.,  Košovská cesta 12, Prievidza, 
predmetom ktorej je  nájom oboch  nebytových priestorov 00.3 a 004 stavby  „Križovatka 
ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, s uplynutím 
výpovednej lehoty dňa 30.09.2017 (pozn.: v nebytových priestoroch je voda, odpad, 
doterajšie nájomné bolo vo výške 120,00 €/m2/rok), 
b) návrh mesta na prenechanie do nájmu dočasne prebytočného majetku mesta 
Prievidza v k. ú. Prievidza – stavbu „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 
Podchod pre peších v Prievidzi“ – oba nebytové priestory 00.3. a 00.4 formou OVS. 
Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ul. Matice slovenskej (pešie 
prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), spolu                       
v rozsahu výmery 32,70 m2, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť  zámer mesta Prievidza  prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok – 
doba nebytové priestory 00.3 a 00.4, ktoré sú súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a 
III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, formou obchodnej verejnej 
súťaže s podmienkami:       
1. účel využitia: podnikateľské účely,  
2. nájomné:  120 €/m²/rok,  
3. úhrada nájomného: mesačne, 
4. úhrada nákladov za  energie na základe skutočne spotrebovaných  hodnôt,  
5. doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou,    
6. povinnosť nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť osvedčenie o energetickej 

certifikácii v lehote  do 30 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy.                                                          
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy.  

 
číslo: 421/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o vypovedaní Nájomnej zmluvy č. 14/2016 uzavretej s nájomcom Martinom 
Šujanom, trvalý pobyt Športová 1081/25, 972 13 Nitrianske Rudno, Prievidza, 
predmetom ktorej je  nájom nebytového priestoru 00.2 stavby  „Križovatka ciest I/64 a 
III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, s uplynutím výpovednej 
lehoty dňa 30.06.2017 (pozn.: v nebytovom priestore je voda, ale nie je tam odpad, 
doterajšie nájomné bolo vo výške 50,00 €/m2/rok), 
b) návrh mesta na prenechanie do nájmu dočasne prebytočného majetku mesta 
Prievidza v k. ú. Prievidza – stavbu „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 
Podchod pre peších v Prievidzi“ – nebytový priestor 00.2 formou OVS. Nebytový priestor 
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sa nachádza v podchode na Ul. Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím 
slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), spolu v rozsahu výmery 15,70 m2,  

II.   odporúča  MsZ  
schváliť zámer mesta Prievidza  prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok – 
nebytový priestor 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt 
SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“, formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami:       

1. účel využitia: podnikateľské účely,  
2. nájomné: 50,00 €/m²/rok,  
3. úhrada nájomného: mesačne, 
4. úhrada nákladov za  energie na základe skutočne spotrebovaných  hodnôt,  
5. doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou,    
6. povinnosť nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť osvedčenie o energetickej certifikácii 

v lehote  do 30 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy.                                                          
Vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy.  

 
číslo: 422/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť  spoločnosti  EGON, s.r.o., so sídlom Moyzesova  1066/25, Bojnice, o  nájom  
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 5066/1, 
zastavané plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 32 m2  na účel umiestnenia vonkajšieho 
sedenia, terasy  na Ulici J. M. Hurbana  24, 

II.   neodporúča  MsZ  
schváliť nájom majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela 
registra C KN 5066/1, zastavané plochy a nádvoria  v rozsahu výmery 32 m2, na  Ulici J. 
M. Hurbana 24 pre EGON, s.r.o., so sídlom Moyzesova  1066/25, Bojnice,  na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka. 

 
číslo: 423/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť  spoločnosti  C & J Company, s.r.o., so sídlom Cesta poľnohospodárov  649/8, 
Prievidza, o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C 
KN  č. 4870/1, zastavané plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 20 m2  na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia, terasy  na Ulici A. Mišúta, súp. č. 779,  

II.   neodporúča  MsZ  
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
časť pozemku parcela registra C KN 4870/1, zastavané plochy a nádvoria  v rozsahu 
výmery 20 m2, na  Ulici A. Mišúta pre spol. C & J, s.r.o., so sídlom Cesta 
Poľnohospodárov  649/8,  na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so 
záberom počas celého roka. 
 

číslo: 424/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

informáciu o neoprávnenom užívaní verejného priestranstva mesta Prievidza 
prevádzkovateľom Cafe Baroko na Ul. M. R. Štefánika v Prievidzi,  

II.        žiada náčelníka MsP 
naďalej dokumentovať neoprávnené užívanie verejného priestranstva mesta Prievidza 
prevádzkovateľom Cafe Baroko na Ul. M. R. Štefánika v Prievidzi a zabezpečovať dennú 
kontrolu stavu, 

III.       ukladá prednostovi MsÚ 
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na základe dokumentácie MsP vyrubiť daň za užívanie verejného 
priestranstva, pozemok vo vlastníctve mesta pred prevádzkou Cafe Baroko na Ul. M. R. 
Štefánika v Prievidzi,  majiteľovi prevádzky Štefanovi Gonskovi, bytom Prievidza, Ul. 
I.Bukovčana 1264/16. 
 

číslo: 425/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) oznámenie SVB a NP Tri Gaštany, Ul. M. R. Štefánika č. 36, Prievidza o hlasovaní 
členov spoločenstva k zrušeniu a povoleniu nových terás pred bytovým domom na Ul. 
M. R. Štefánika,  
b) návrh na zrušenie uznesenia MsZ  č. 144/17 zo dňa 27.03.2017, ktorým  bol 
schválený zámer mesta  Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 
mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  pozemku parcela registra C KN 70, 
zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19668 m2  na Ulici M. R. Štefánika 346 v rozsahu 
výmery 20 m2, pre Štefana Gonsku, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Bukovčana 1264/16, na 
účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom pozemku počas celého 
roka,  spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, 

II.        odporúča MsZ  
zrušiť uznesenie MsZ  č. 144/17 zo dňa 27.03.2017. 

 
číslo: 426/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť  Štefana Gonsku, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana  1264/16, o  nájom  
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku parcela registra C KN  č. 70, zastavané 
plochy a nádvoria  v rozsahu výmery 20 m2,  na účel umiestnenia celoročného 
vonkajšieho sedenia, terasy  pred prevádzkou Cafe Baroko na Ulici M. R. Štefánika 36,  

II.        neodporúča MsZ  
schváliť nájom majetku mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcela 
registra C KN 70, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 19668 m2  na Ulici M. R. 
Štefánika 346 v rozsahu výmery 20 m2, pre Štefana Gonsku, trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. 
Bukovčana 1264/16, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom 
počas celého roka.  
 

číslo: 427/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na vypovedanie Nájomnej zmluvy č. 35/2009 v znení Dodatku č. 1 a Nájomnej 
zmluvy č. 36/16 uzavretej s nájomcom Martou Gaiplovou, trvalý pobyt Moyzesova 
1066/25, Bojnice na účel zriadenia celoročného vonkajšieho sedenia – terás  pred 
prevádzkou na Ulici M.R.Štefánika, 

II.        odporúča MsZ 
schváliť   
a) vypovedanie Nájomnej zmluvy č. 35/2009 v znení Dodatku č. 1, uzavretej s nájomcom 
Martou Gaiplovou, trvalý pobyt Moyzesova 1066/25, Bojnice, ktorou bol prenechaný  do 
nájmu prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť k.ú. Prievidza, časť pozemku 
parcela reg. C KN č. 70, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, na účel 
zriadenia celoročného vonkajšieho sedenia na Ulici M.R.Štefánika,  
b) vypovedanie Nájomnej zmluvy č. 36/16 uzavretej s nájomcom Martou Gaiplovou, 
trvalý  pobyt Moyzesova 1066/25, Bojnice, ktorou bol prenechaný  do nájmu prebytočný 
majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť k.ú. Prievidza, časť pozemku parcela reg. C KN 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 

 

31 

 

č. 70, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 20 m2, na účel zriadenia 
celoročného vonkajšieho sedenia – terasy  pred prevádzkou na Ulici M.R.Štefánika. 

 
číslo: 428/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spol. Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., so sídlom Prievidza, Košovská 
cesta 12, o  nájom  nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Námestí slobody, časti pozemkov 
parcela reg. C KN  č. 1835/10 a parcela reg. E KN č. 399/1 spolu v rozsahu výmery 30 
m2,  na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy  pred predajňou, 
b) informáciu, že dňa 19.07.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa 
písmena a) tohto bodu, na  účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom 
počas celého roka,  pre spol. Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., so sídlom                         
v Prievidzi, Košovská cesta 12,  

II.   odporúča MsZ  
schváliť prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta : nehnuteľnosti v k. 
ú. Prievidza – časti pozemkov, parcela reg. C KN  č. 1835/10 a parcela reg. E KN č. 
399/1, spolu v rozsahu výmery 30 m2, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – 
terasy, so záberom počas celého roka,  spôsobom 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, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta, za podmienok nájomného vo 
výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie 
od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou 
zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným 
Regulatívom letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej 
mestskej zóne v Prievidzi, pre spol. Prievidzské pekárne a cukrárne, a. s., so sídlom 
Prievidza, Košovská cesta 12. 

 
číslo: 429/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spol. QEX, a. s., so sídlom Trenčín, Brnianska ulica 1, o nájom  nehnuteľností 
v k. ú. Prievidza, časti pozemkov na Pribinovom námestí, Nábrežnej ulici a Ulici M. 
Mišíka parcela registra C KN č. 2121, č. 3976/18 a č. 1936/3 spolu v rozsahu výmery 6 
m², na ktorých sú umiestnené 4 kusy reklamných zariadení vo vlastníctve žiadateľa 
(predtým spol. užívala pozemky na základe rozhodnutia o zábere verejného 
priestranstva), 
b) informáciu, že dňa 19.07.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa 
písmena a) tohto bodu, na  ktorom je umiestnená reklamná stavba vo vlastníctve 
žiadateľa na dobu určitú do 31.12.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že 
žiadateľ do času zatvorenia nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za 
doterajší záber verejného priestranstva a  od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom 
uhradí do 31.10.2017, pre spol. QEX, a.s., so sídlom Trenčín, Brnianska ulica, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza – časti pozemkov parcela reg. C KN  č. 2121, č. 3976/18 a č. 1936/3 spolu v 
rozsahu výmery 6 m², na ktorých sú umiestnené 4 kusy reklamných zariadení vo 
vlastníctve žiadateľa, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
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odôvodnený tým, že umiestnené reklamné zariadenia nachádzajúce sa na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta sú vo vlastníctve žiadateľa, za podmienok nájomného vo výške 
0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou 
s tým, že žiadateľ uhradí mestu do 31.08.2017 jednorazovú náhradu za doterajší záber 
verejného priestranstva od 01.01.2017 do 31.08.2017 a zostávajúci nájom od 
01.09.2017 do 31.12.2017 uhradí do 31.10.2017, pre  spol. QEX, a. s., so sídlom 
Trenčín, Brnianska ulica 1. 

 
číslo: 430/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spol. ARTON s.r.o., so sídlom Žilina, Komenského 27, o nájom  nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza, časti pozemku na Ulici za depom parcela registra C KN č. 3670/2 v 
rozsahu výmery 6 m², na ktorom je umiestnená reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa 
(predtým spol. užívala pozemok na základe rozhodnutia o zábere verejného 
priestranstva), 
b) informáciu, že dňa 19.07.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa 
písmena a) tohto bodu, na  ktorom je umiestnená reklamná stavba vo vlastníctve 
žiadateľa na dobu určitú do 31.12.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že 
žiadateľ do času zatvorenia nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za 
doterajší záber verejného priestranstva a  od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom 
uhradí do 31.10.2017, pre spol. ARTON s.r.o., so sídlom Žilina, Komenského 27, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosť v k.ú. 
Prievidza – časť pozemku parcela registra C KN č. 3670/2 v rozsahu výmery 6 m², na 
ktorom je umiestnená reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa, spôsobom podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že umiestnená reklamná stavba 
nachádzajúca sa na pozemku vo vlastníctve mesta je vo vlastníctve žiadateľa, za 
podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017 
s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času zatvorenia nájomnej 
zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva a  
od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom uhradí do 31.10.2017, pre  spol. ARTON s.r.o., 
so sídlom Žilina, Komenského 27. 

 
číslo: 431/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská 
ulica 10/6, o nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza, časti pozemkov na Hviezdoslavovej 
ulici, Ulici  A. Hlinku, Staničnej ulici, Rastislavovej ulici a Ulici G. Švéniho parcela registra 
E KN č. 423,  parcela reg. C KN č. 2157/2, parcela reg. C KN č. 2374/8, parcela reg. C 
KN č. 2089, parcela  reg. E KN č. 3983/2, parcela reg. E KN č. 3493 a parcela reg. C KN 
č. 1835/6 spolu  v rozsahu výmery 14 m², na ktorých je umiestnených 9 kusov 
reklamných pútačov vo vlastníctve žiadateľa (predtým spol. užívala pozemok na základe 
rozhodnutia o zábere  verejného priestranstva), 
b) informáciu, že dňa 19.07.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa 
písmena a) tohto bodu, na  ktorých sú umiestnené reklamné stavby vo vlastníctve 
žiadateľa na dobu určitú do  31.12.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že 
žiadateľ do času zatvorenia nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za 
doterajší záber verejného priestranstva a  od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom 
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uhradí do 31.10.2017, pre Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, miesto podnikania 
Prievidza, Gazdovská ulica 10/6, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť  prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti                
v k. ú. Prievidza, časti pozemkov na Hviezdoslavovej ulici, Ulici A. Hlinku, Staničnej ulici, 
Rastislavovej ulici a Ulici G. Švéniho parcela registra E KN č. 423, parcela reg. C KN č. 
2157/2, parcela reg. C KN č. 2374/8, parcela reg. C KN č. 2089, parcela reg. E KN č. 
3983/2, parcela reg. E KN č. 3493 a parcela reg. C KN č. 1835/6 spolu v rozsahu výmery 
14 m², na ktorých je umiestnených 9 kusov reklamných pútačov vo vlastníctve žiadateľa, 
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že 
umiestnené reklamné pútače nachádzajúce sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta sú 
vo vlastníctve žiadateľa, za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu 
určitú do 31.12.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času 
uzatvorenia nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber 
verejného priestranstva a od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom uhradí do 
31.10.2017, pre Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, miesto podnikania Prievidza, 
Gazdovská ulica 10/6. 

 
číslo: 432/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spol. NUBIUM, s.r.o., so sídlom Nitra, Piaristická 2, o nájom nehnuteľností v k. 
ú. Prievidza, časti pozemkov na Mariánskej ulici, Ulici K. Novackého a Nábrežnej ulici,    
parcela registra C KN č. 3176, č. 3483/2, č. 3976/30 a č. 3976/35 v rozsahu výmery 60  
m²,  na ktorých je umiestnených 10 kusov reklamných stavieb vo vlastníctve žiadateľa, 
b) informáciu, že dňa 19.07.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať   do  nájmu  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa 
písmena a)  
tohto bodu, na  ktorých sú umiestnené reklamné stavby vo vlastníctve žiadateľa na dobu  
určitú do 31.12.2017 s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času  
uzatvorenia  nájomnej zmluvy uhradí mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber  
verejného priestranstva a  od uzatvorenia zmluvy zostávajúci nájom uhradí do 
31.10.2017, pre  spol. NUBIUM, s.r.o., so sídlom Nitra, Piaristická 2,  

II.   odporúča MsZ  
schváliť prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, časti pozemkov parcela registra C KN č. 3176, č. 3483/2, č. 3976/30 a č. 
3976/35 v rozsahu výmery 60  m², na ktorých je umiestnených 10 kusov reklamných 
stavieb vo vlastníctve žiadateľa,  spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa odôvodnený tým, že umiestnené reklamné pútače nachádzajúce sa na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta sú vo vlastníctve žiadateľa, za podmienok nájomného 
vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017 s jednomesačnou výpovednou 
lehotou s tým, že žiadateľ do času zatvorenia nájomnej zmluvy uhradí mestu 
jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva a od uzatvorenia 
zmluvy zostávajúci nájom uhradí do 31.10.2017, pre spol. NUBIUM, s.r.o., so sídlom 
Nitra, Piaristická 2. 
 

číslo: 433/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Ľubomíra Mečiara a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica J. 
Záborského 516/18 o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na ulici A. Záborského,  
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časti pozemku parcela reg. C KN  č. 2857/1 v rozsahu výmery 145 m2, ktorí žiadatelia 
užívajú ako predzáhradku, o ktorú sa starajú, kosia, vysádzajú kvety a sejú trávu, 
b) informáciu, že dňa 19.07.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa 
písmena a) tohto bodu,  za účelom využívania   pozemku ako predzáhradku pre  
Ľubomíra Mečiara a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica J. Záborského 516/18,  

II.   odporúča MsZ  
schváliť prenechanie do nájmu do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: 
nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – časť pozemku, parcela reg. C KN  č. 2857/1 v rozsahu 
výmery 145 m2, pre  Ľubomíra Mečiara a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica J. 
Záborského 516/18,  za účelom využívania   pozemku ako predzáhradku, spôsobom 
podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 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 patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia 
mesta a o potreby jeho obyvateľov a žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý 
k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, ktorí budú zabezpečovať správu a údržbu 
verejnej zelene, za podmienok určených v IS-80 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta  na dobu neurčitú s 3-mesačnou  výpovednou lehotou. 
 

číslo: 434/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Zlatice Kotlárovej, trvalý pobyt Prievidza, Bakalárska ulica 38/6, o nájom  
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 2059/1, ostatné 
plochy spolu v rozsahu výmery 20 m2, z toho 5 m² na účel umiestnenia zmrzlinového 
stánku a 15 m² na účel umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy na Ulici  
M. Mišíka (oproti predajni CBA), 
b) informáciu, že uznesením MsZ č. 360/16 zo dňa 22.8.2016 bol schválený nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť 
pozemku parcela registra C KN  2059/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 5 m2 pre 
Zlaticu Kotlárovú, trvalý pobyt Nábrežie A. Kmeťa 127/2, Prievidza,  na účel umiestnenie 
stánku s využítím na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, s termínom od 
01.09.2016 (prechod nájmu po pani Hrabovskej), spôsobom 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 obyvateľom 
mesta  služby spojené s predajom novín, časopisov a tabakových výrobkov, za 
podmienok nájomného vo výške 0,20 €/m²/deň, na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou. Nájomná zmluva nebola uzavretá z dôvodu, že Zlatica Kotlárová 
sa rozhodla zmeniť účel nájmu,  
c) informáciu, že dňa 19.07.2017 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa 
písmena a) tohto bodu, na  účel umiestnenia zmrzlinového stánku a 15 m² na účel 
umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy na Ulici  M. Mišíka (oproti predajni 
CBA), Zlaticu Kotlárovú, trvalý pobyt Prievidza, Bakalárska ulica 38/6, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN  č. 2059/1, ostatné plochy spolu v rozsahu 
výmery 20 m2, z toho 5 m² na účel umiestnenia zmrzlinového stánku a 15 m² na účel 
umiestnenia celoročného vonkajšieho sedenia, terasy na Ulici  M. Mišíka (oproti predajni 
CBA),  spôsobom 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 
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starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko 
nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť 
obyvateľom mesta, za podmienok nájomného za 15 m² vo výške 0,05 €/m2/deň za 
obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., 
a nájomného za 5 m² vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho 
sedenia – terasy, pre Zlaticu Kotlárovú, trvalý pobyt Prievidza, Bakalárska ulica 38/6 
s podmienkou jednorazovej náhrady za užívanie pozemku pod stánkom za obdobie od 
01.09.2016 do uzavretia nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ č. 360/16 zo dňa 
22.8.2016. 
 

číslo: 435/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na opravu uznesenia MsZ č. 260/17 zo dňa 26.06.2017 z dôvodu opravy miesta 
podnikania žiadateľa, 

II. odporúča MsZ 
 schváliť opravu uznesenia MsZ č. 260/17 zo dňa 26.06.2017 takto: 

v časti I. písm. a) a v písm. b) sa  text:  „ miesto podnikania Matice slovenskej 18, 
Prievidza“  nahrádza textom: „miesto podnikania  Východná ulica 17, Prievidza, 
prevádzkareň  Matice slovenskej 18, Prievidza“, 
v časti II. sa  text:  „s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza“  nahrádza 
textom: „s miestom  podnikania  Východná ulica 17, Prievidza, prevádzkareň  Matice 
slovenskej 18, Prievidza“. 
 

číslo: 436/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na opravu uznesenia MsZ č. 263/17 zo dňa 26.06.2017 z dôvodu opravy miesta 
podnikania žiadateľa,  

II. odporúča MsZ 
 schváliť opravu uznesenia MsZ č. 263/17 zo dňa 26.06.2017 takto: 

v časti I. písm. a)  a písm. b) sa  text:  „ miesto podnikania Matice slovenskej 18, 
Prievidza“  nahrádza textom: „miesto podnikania  Svätoplukova ulica 92/16, Prievidza, 
prevádzkáreň  Matice slovenskej 18, Prievidza“ 
časti II. sa  text:  „ s miestom podnikania Matice slovenskej 18, Prievidza“  nahrádza 
textom: „s miestom  podnikania  Svätoplukova  ulica 92/16, Prievidza, prevádzkáreň  
Matice slovenskej 18, Prievidza“. 

 
číslo: 437/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zrušenie uznesenia MsR č. 181/17 zo dňa 20. 3. 2017, ktorým bolo uložené 
právnej kancelárii preveriť, či vlastníci susedných nehnuteľností legálne vybudovali 
spevnené plochy so súhlasom mesta na Veľkonecpalskej ulici pred rodinnými domami,  

II. ruší 
  uznesenie MsR č. 181/17 zo dňa 20. 3. 2017. 

 
číslo: 438/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) zámer mesta Prievidza a žiadosť MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, 
Bratislava o nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku Prievidza na 
účel zhotovenia diela zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany na základe 
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zmluvy č. Z16/026 zo dňa 14.3.2016 v znení dodatku č.1 zo dňa 6.6.2017 so 
spoločnosťou Strabag, Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., s hodnotou diela 695 
385,74 € bez DPH v priemyselnom parku Prievidza Západ I. 
b) informáciu, že zámer mesta Prievidza prenajať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v 
Priemyselnom parku Prievidza pre MH Invest II, s.r.o. na účel zhotovenia diela, zmena - 
zabezpečenie protipovodňovej ochrany, bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a jej 
webovom sídle, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť prenájom prebytočného majetku - nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. 
Prievidza, zap. na LV č. 1: 
- parc. reg C KN, parc .č 8114/267, ostatné plochy s výmerou 1828 m2, odčlenená z 
parciel reg. C KN č. 8114/58, ostatné plochy  o výmere 10091m2, parcela reg. C KN č. 
8114/96, ostatné plochy o výmere 2977m2, parc. reg. C KN č. 8114/99 ostatné plochy o 
výmere 600m2 GP č. 44 169 647 – 47/2017 vypracovaným Ing. Petrom Hankom dňa 
26.7.2017 
- parc. reg. C KN č. 8114/270, ostatné plochy s výmerou 30m2, odčlenená z parcely reg 
C KN č. 8114/ 196 ostatné plochy vo výmere 44m2  GP č. 44 169 647 – 47/2017 
vypracovaným Ing. Petrom Hankom dňa 26.7.2017 
- parc. reg. C KN č. 8114/272 ostatné plochy s výmerou 398m2, odčlenená z parcely 
reg. C KN č. 8114/198, ostatné plochy  výmere 6012m2 GP č. 44 169 647 – 47/2017 
vypracovaným Ing. Petrom Hankom dňa 26.7.2017 
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, na účel 
zhotovenia stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany na dobu neurčitú, za 
nájomné vo výške 1,00 € za celú dobu nájmu, za podmienok vedenia stavby popri 
hranici pozemkov (pri plote), úhrady nákladov na prekládku oplotenia, prekládku 
inžinierskych sietí a ostatných so stavbou súvisiacich nákladov jej vlastníkovi – Správa 
majetku mesta Prievidza, s. r. o., spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, odôvodnený tým, MH INVEST II na vlastné náklady a vo verejnom záujme na 
predmete nájmu zhotoví stavbu, ktorá zlepší ochranu pred povodňami 
verejnoprospešných stavieb ako aj majetku fyzických a právnických osôb a infraštruktúru 
Priemyselného parku v Prievidzi. 

 
číslo: 439/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) zámer SMMP, s.r.o. a žiadosť MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, 
Bratislava o nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku Prievidza na 
účel zhotovenia diela zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany na základe 
zmluvy č. Z16/026 zo dňa 14.3.2016 v znení dodatku č.1 zo dňa 6.6.2017 so 
spoločnosťou Strabag, Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., s hodnotou diela 695 
385,74 € bez DPH v priemyselnom parku Prievidza Západ I., 
b) informáciu, že zámer SMMP, s.r.o. prenajať prebytočné nehnuteľnosti nachádzajúce 
sa v Priemyselnom parku Prievidza pre MH Invest II, s.r.o. na účel zhotovenia diela, 
zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany, bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 
a webovom sídle, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť prenájom prebytočného majetku - nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. 
Prievidza, zap. na LV č. 12009: 
- parc. reg. C KN č. 8114/271, ostatné plochy s výmerou 1378 m2, odčlenená z parc. 
reg. C KN, parcelné číslo 8114/195, ostatné plochy s výmerou 2958 m2, GP č. 44 169 
647 – 47/2017 vypracovaným Ing. Petrom Hankom dňa 26.7.2017 
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- parc. reg C KN č. 8114/269, ostatné plochy s výmerou 1863m2, odčlenená z parc. reg. 
C KN, parcelné číslo 8114/197, ostatné plochy s výmerou 9425 m2, GP č. 44 169 647 – 
47/2017 vypracovaným Ing. Petrom Hankom dňa 26.7.2017, 
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava, na účel zhotovenia 
stavby zmena - Zabezpečenie protipovodňovej ochrany na dobu neurčitú, za nájomné 
vo výške 1,00 € za celú dobu nájmu, za podmienok vedenia stavby popri hranici 
pozemkov (pri plote), úhrady nákladov na prekládku oplotenia, prekládku inžinierskych 
sietí a ostatných so stavbou súvisiacich nákladov jej vlastníkovi – Správa majetku mesta 
Prievidza, s. r. o., spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.                
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, 
odôvodnený tým, MH INVEST II na vlastné náklady a vo verejnom záujme na predmete 
nájmu zhotoví stavbu, ktorá zlepší ochranu pred povodňami verejnoprospešných stavieb 
ako aj majetku fyzických a právnických osôb a infraštruktúru Priemyselného parku                   
v Prievidzi. 

 
číslo: 440/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh SMMP, s.r.o. na prevod vlastníckeho práva k pozemkom v Priemyselnom parku 
Prievidza Západ I. vo vlastníctve spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., do 
vlastníctva mesta Prievidza, 
b) informáciu, že zámer na prevod majetku bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 
a webovom sídle, 

II. odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku vo vlastníctve Správy majetku mesta Prievidza, 
s.r.o. nachádzajúci sa v k. ú. Prievidza 
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/187, ostatné plochy s výmerou 366 m2 

- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/185, ostatné plochy s výmerou 2416 m2 
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/183, ostatné plochy s výmerou 4610 m2 
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/195, ostatné plochy s výmerou 2958 m2 
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/197, ostatné plochy s výmerou 9425 m2 
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/193, ostatné plochy s výmerou 9 m2 
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/102, ostatné plochy s výmerou 183 m2 
- parc. reg. C KN, parcelné číslo 8114/220, ostatné plochy s výmerou 682 m2 
pre mesto Prievidza, so sídlom Nám slobody 14, Prievidza, za cenu 7,18 €/m2 určenú 
podľa znaleckého posudku č. 20/2014, vyhotoveného dňa 22.12.2014 znalkyňou Ing. 
Luciou Peniažkovou spôsobom v zmysle § 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 ide o pozemky pod verejnoprospešnými stavbami, ktoré budú 
prevedené do majetku mesta Prievidza, čím sa po odovzdaní týchto verejnoprospešných 
stavieb do majetku mesta dosiahne zhoda vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám v 
Priemyselnom parku Prievidza.  
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 14. 8. 2017 
od 363 do 440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................     .................................................. 
         Katarína Čičmancová     Ing. Jozef Polerecký 
               overovateľ I.                    overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  15. 8. 2017 
 


