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Zoznam  uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 25. 9. 2017 
od 441 do 503 

 
441. Rozpočtové opatrenie – presun finančných prostriedkov – riešenie havarijného stavu 

okien v priestoroch ZŠ Ul. energetikov 
442. Návrh Memoranda o porozumení Smart Cities so spol. MasterCard SA 
443. Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 

2017 
444.  Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 25 – Príspevok pri  narodení dieťaťa, nového obyvateľa 

mesta 
445. Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území 
mesta Prievidza pre rok 2017 

446. Vyhodnotenie OVS – bufet na ZŠ Ul. energetikov – víťaz J. Hanzel Rademar 
447. Vyhodnotenie OVS – kuchyňa a výdajňa teplej stravy v CVČ – súťaž neúspešná 
448. Návrh na vyhlásenie OVS – bufet v CVČ 
449. Informatívna správa – Banícky jarmok 2017 
450. Zmena uzn. MsR č. 143/2016 – požiadavka spol. Realitus, s.r.o., na obstaranie Zmien 

a doplnkov č. 4 k ÚP zóny IBV Terasy 
451. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 303/16 a doplnenie uzn. MsZ č. 409/13 
452. Zloženie rady architektov 
453. Žiadosť Manuely Škuličovej o finančnú náhradu za užívanie pozemkov v jej vlastníctve 
454. Ponuka Manuely Škuličovej na predaj pozemkov v jej vlastníctve 
455. Žiadosť spol. EURONICS Prievidza, s.r.o., o udelenie súhlasu s výstavbou dopravných 

zariadení 
456. Žiadosť Ing. Petra Kiabu o zriadenie vecného bremena 
457. Žiadosť Ing. Pavla Hrabovského a Ing. Evy Hrabovskej o zriadenie vecného bremena 
458. Žiadosť Mgr. Petra Schmidta a Ing. Martiny Schmidt o zriadenie vecného bremena 
459. Žiadosť Miloša Drienika o predĺženie lehoty na doručenie GP 
460. Žiadosť Jána Bátoru o zriadenie vecného bremena 
461. Žiadosť spol. JA-ZA CAR WASH, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
462. Žiadosť spol. Slovak Telekom, a.s.,  o zmenu trasovania – uloženia rozvodov v lokalite 

staré sídlisko Píly 
463. Vyhodnotenie OVS – neb. priestor 00.3 a 004 – podchod na Ul. Matice slovenskej – 

víťaz spol. DAVPEK, s.r.o. 
464. Vyhodnotenie OVS – neb. priestor 002 – podchod na Ul. Matice slovenskej –  súťaž 

neúspešná 
465. Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS - neb. priestor 002 – podchod na Ul. Matice 

slovenskej 
466. Vyhodnotenie OVS – výmenníkové stanice – víťaz spol. STAVEBNINY F. Š. MONT, 

s.r.o. 
467. Vyhodnotenie OVS – byt na Veľkonecpalskej ul. – víťaz Gabriela Rybárová 
468. Vyhodnotenie OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste – súťaž neúspešná 
469. Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste 
470. Žiadosť Mariána Mendela a manž.  o nájom pozemkov 
471. Žiadosť Jozefa Polkorába o nájom časti pozemku 
472. Žiadosť o. z. Zelený bicykel o dlhodobý bezplatný nájom časti pozemkov 
473. Žiadosť Libora Žiaka o nájom časti pozemku 
474. Informácia o pripravenom projekte  s názvom „Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ 

v Prievidzi“ 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 

 

2 

 

475. Informácia o zvýšení sumy neopr. výdavkov v projekte s názvom: „Zvýšenie atraktivity 
VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov....“ 

476. Žiadosť Aeroklub letisko Prievidza o náhradné riešenie usporiadania pozemkov 
477. Žiadosť Jozefa Mullera o kúpu časti pozemkov 
478. Žiadosť Jany Gregorovej a manž. o kúpu časti pozemku 
479. Žiadosť Ing. Jozefa Somolániho a manž. a Vlasty Šrámkovej o kúpu časti pozemkov 
480. Žiadosť Jaroslava Hraňa a manž. o kúpu časti pozemku 
481. Žiadosť Miloslava Jalakšu a manž. o kúpu časti pozemku 
482. Žiadosť Pavla Gabalu a manž. o kúpu časti pozemku 
483. Žiadosť Slov. ryb. zväzu – MO Prievidza o kúpu časti pozemku 
484. Žiadosť Heleny Pavecovej o kúpu časti pozemku 
485. Žiadosť spol. Zberné suroviny Žilina, a. s., o kúpu pozemku 
486. Žiadosť Ľubomíra Hrstku o kúpu časti pozemku 
487. Žiadosť Ivana Ondrejku a manž. o kúpu pozemku 
488. Žiadosť spol. AD značenie s.r.o., o zrušenie predkupného práva na pozemok 
489. Žiadosť spol. Grolmus a spol., s.r.o., o zmenu uznesenia MsZ č. 360/17 
490. Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza 
491. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 121/17 ( spôsob financovania zmeny UP – žiadateľ 

Spoločenstvo urbárnikov Malá Lehôtka) 
492. Informácia k pasportu miestnych komunikácií 
493. Žiadosť SSE – Distribúcia, a.s., o prerokovanie technického návrhu (Prievidza Hollého – 

zrušenie TS MACO) 
494. Žiadosť SSE – Distribúcia, a.s., o prerokovanie technického návrhu – V. Lehôtka Ul. 

školská 
495. Žiadosť SSE – Distribúcia, a.s., o prerokovanie technického návrhu – Prievidza Radeton 
496. Žiadosť SSE – Distribúcia, a.s., o prerokovanie technického návrhu – Necpalská ul.  
497. Žiadosť spol. Slovak Telekom, a. s., o prerokovanie telek. návrhu IS – sídlisko Píly 
498. Žiadosť spol. Slovak Telekom7, a. s., o prerokovanie telek. návrhu IS – sídlisko Staré 

Necpaly 
499. Žiadosť spol. Slovak Telekom, a. s., o prerokovanie telekomunikačného  návrhu – 

sídlisko Staré mesto 
500. Žiadosť spol. Slovak Telekom, a. s., o prerokovanie telek. návrhu – sídlisko Necpaly 
501. Žiadosť spol. Slovak Telekom, a. s., o prerokovanie telek. návrhu – sídlisko Zapotôčky a 

Nové mesto 
502. Žiadosť spol. Slovak Telekom, a. s., o prerokovanie telek. návrhu – sídlisko Sever 
503. Požiadavka MUDr. Dušana Magdina na spolufinancovanie obnovy fasády hotela Magura 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 25. 9. 2017 

od 441 do 503 
 

číslo:  441/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu primátorky mesta o rozpočtovom presune v kapitálových výdavkoch v sume 
45 000 € z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov v roku 2017 na základe 
nevyhodnotenia predložených cenových ponúk na čiastočné „Zateplenie fasády ZŠ 
Mariánska“ a pridelenie týchto prostriedkov na riešenie havarijného stavu okien 
v priestoroch ZŠ Ul. energetikov na „Rekonštrukcia okenného opláštenia.“  

 
číslo:  442/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Memoranda o porozumení Smart Cities so spoločnosťou MasterCard Europe SA, 
II.  odporúča  MsZ 

požiadať primátorku mesta o uzatvorenie Memoranda o porozumení Smart Cities so 
spoločnosťou MasterCard Europe SA. 

 
číslo:  443/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia 
rozpočtu k 30. 6. 2017, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie 
finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2017. 

 
číslo:  444/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 4 k Internej smernici č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového 
obyvateľa mesta,  

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 4 k Internej smernici č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového 
obyvateľa mesta s pripomienkami: 

 Časť 3. Podmienky a postup:   
- v bode 3.1.5 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa znením: „Príspevok pri 

narodení dieťaťa je žiadateľ povinný si prevziať najneskôr do 12 mesiacov od 
narodenia dieťaťa.“ 

- vypúšťa sa pôvodne navrhovaný bod 3.1.8 
 

číslo:  445/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského 
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017, 

II. odporúča MsZ 
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schváliť Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského 
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017. 

 
číslo:  446/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 

na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 380/17 zo dňa 

21.08.2017,  o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom dočasne 

prebytočného majetku mesta  - nehnuteľnosť, časť nebytového priestoru v areáli 

Základnej školy, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, súpisné č. 40242,v rozsahu 

výmery 13m2, postavený na pozemku parcela registra C KN č. 5395, zapísaný na LV 

č. 8487 pre mesto v k.ú.Prievidza, formou obchodnej verejnej súťaže,  

b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na nájom 
nehnuteľností podľa písm. a) tohto bodu, a to: súťažný návrh predložený: 
 Jaroslav Hanzel Rademar, Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice, 

II.         vyhodnocuje 
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 380/17 zo dňa 21.08.2017   ako 
úspešnú, vhodný  súťažný návrh predložil:    
Jaroslav Hanzel Rademar, Ul. Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice 
 

III.        žiada riaditeľku základnej školy 

uzavrieť nájomnú zmluvu  s Jaroslavom Hanzelom Rademar, Ul. Janka Kráľa 427/26,               
972 01 Bojnice, ktorého súťažný návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľností 
v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 380/17 zo dňa 21.08.2017, bol 
vyhodnotený ako vhodný  s podmienkami:  
1. účel využitia: prevádzkovanie školského bufetu na doplnkové stravovanie  
2. nájomné:  vo výške 50,00 € + energie podľa kalkulačného listu 
3. úhrada nájomného: mesačne  
4. doba nájmu: od 01.10.2017 do 30.09.2020                                              

číslo:  447/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)  informáciu o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie 
nájomnej zmluvy na prenechanie dočasne prebytočného majetku mesta v zmysle 
uznesenia MsZ č. 381/17 zo dňa 21. 08. 2017 – nebytového priestoru v budove Centra 
voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 5293 a parcele 5294 v k. 
ú. Prievidza vedenej na LV vo výmere 434,57 m2 vrátane zariadenia, na účel 
prevádzkovania kuchyne a výdajne teplej stravy, 
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu, 

II. vyhodnocuje   
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05. 09. 2017 na základe 
uznesenia MsZ v Prievidzi č. 381/2017 zo dňa 21. 08. 2017 ako neúspešnú, nebol 
predložený žiadny súťažný návrh. 
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číslo:  448/17 
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 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na 
LV 9041 vo výmere 23,25 m2, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza prenajať dočasne prebytočný majetok mesta  - nebytový 
priestor v budove Centra voľného času v Prievidzi, súpisné číslo 40501 na parcele číslo 
5293 a parcele 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV 9041 vo výmere   23,25 m2  formou 
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

1. účel využitia – prevádzkovanie školského bufetu na doplnkové stravovanie 
a dodržiavanie pitného režimu pre členov záujmových útvarov navštevujúcich centrum 
voľného času a zamestnancov centra, 

2. nájomné – minimálne vo výške 50 €/mesačne,  
3. úhrada nájomného: 1 x mesačne prevodným príkazom, 
4. úhrada nákladov za energie podľa technickej dokumentácie zariadení umiestnených 

v prenajatých priestoroch , kúrenie a voda v zmysle kalkulačného listu, 
5. doba nájmu od 01. 12. 2017, na dobu 3 roky,  s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

s možnosťou výpovede bez udania dôvodu, 
6. platné oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania stravovacích služieb, 
7. víťaz súťaže sa zaväzuje predložiť projektovú dokumentáciu zariadení umiestnených 

v prenajatých priestoroch z dôvodu určenia výšky ceny za spotrebované energie do 10 
kalendárnych dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy. 

8. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo po uverejnení podmienky 
súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť. 

 
číslo:  449/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Informatívnu správu – Banícky jarmok 2017, 
II. odporúča primátorke mesta  

-  prehodnotiť zvýšenie výšky sadzby za predaj výrobkov vlastnej produkcie a výroby  

- prehodnotiť zvýšenie výšky sadzby - cirkusy, lunaparky a iné atrakcie  

- zabezpečiť väčší počet 1100 l kontajnerov na odpadky v časti Ulice B. Björnsona 

v smere k OC Kaufland, 

- zabezpečiť väčší počet mobilných toaliet a ich rozloženia po Ulici M. R. Štefánika,  

- zabezpečiť výraznejšiu medializáciu podujatia, ako aj jeho atraktivít (Banícka omša, 

hospodársky dvor, Banícka krčma a pod.) 

- zabezpečiť skrátenie resp. celkovú redukciu kultúrneho programu v piatok a sobotu, aby 

podujatie, z ktorého sa stáva festival,  nestratilo svoj pôvodný zmysel   

- zabezpečiť oživenie priestorov Námestia J. C. Hronského počas dopoludňajších hodín 

reprodukovanou hudbou adekvátnou k jarmočnému charakteru podujatia, prípadne 

vytvorením dopoludňajších jarmočných programov deťmi  

- zabezpečiť možnosť zapojenia do podujatia aj priestorov Mierového námestia, kde by sa 

v spolupráci s galériou Art Point mohli konať ukážky remeselnej výroby (kováči, 

drevorezbári, drotári a pod.) 

- zvážiť  presunutie atraktivity tzv. „Hospodárskeho dvora“ na Veľkonočné trhy. 

 
 
 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 

 

6 

 

 
 
číslo:  450/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsR č. 143/2016 – požiadavka spol. Realitus, s. r. o., na 
obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu zóny IBV Terasy, 

II. mení 
 uznesenie MsR č. 143/2016 zo dňa19. 4. 2016 v rozsahu: 
 a) nahradenie textu v bode II. uznesenia v plnom rozsahu textom: 

„po vydaní rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby povolenej štrkovej komunikácie 
schváliť obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu zóny IBV Terasy, 
funkčnopriestorový blok č. 22-2-3 na základe žiadosti spoločnosti Realitus, s.r.o., so 
sídlom v Prievidzi, Na karasiny č. 54“ 
b) zrušenie bodu III. uznesenia v plnom rozsahu.  
 

číslo: 451/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 a) návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 303/16 zo dňa 27. 6. 2016, 

b) návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 409/13 zo dňa 29. 10. 2013 takto:  
 do časti II. sa dopĺňa písmeno c) v znení: „ 

„budúci povinný z vecného bremena zapracuje požiadavky na zmenu územného plánu 
v lehote do 6 mesiacov od zrealizovania štrkovej cesty na pozemkoch, ktoré sú 
predmetom zriadenia vecného bremena podľa bodu a) v časti II.“, 

II. odporúča MsZ 
 a) zrušiť uznesenie MsZ č. 303/16 zo dňa 27. 6. 2016, 

b) schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 409/13 zo dňa 29. 10. 2013 takto:  
do časti II. sa dopĺňa písmeno c) v znení: „budúci povinný z vecného bremena zapracuje 
požiadavky na zmenu územného plánu v lehote do 6 mesiacov od zrealizovania štrkovej 
cesty na pozemkoch, ktoré sú predmetom zriadenia vecného bremena podľa bodu a) 
v časti II.“ 

 
číslo:  452/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh primátorky mesta podľa čl. 3 Štatútu rady architektov IS - 91 na zloženie rady 
architektov: 
členovia:   Ing. arch. Jaroslav Jánes 

      Ing. arch. Amro Khalifa 
      Ing. arch. Pavol Ziaťko 
      Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. 

 s tým, že funkciu predsedu vykonáva architekt mesta, 
II.        schvaľuje 
           zloženie rady architektov: 

členovia:   Ing. arch. Jaroslav Jánes 
      Ing. arch. Amro Khalifa 
      Ing. arch. Pavol Ziaťko 
      Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. 

 s tým, že funkciu predsedu vykonáva architekt mesta.  
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číslo:  453/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Manuely Škuličovej, bytom Prievidza, Ul. P. J. Šafárika 899/18, o finančnú 
náhradu za užívanie pozemkov v jej vlastníctve zo strany mesta, vedených na LV 10803, 
parcely registra E KN č. 728 záhrada o výmere 399 m2 (súčasť parcely C KN  č. 3256/67 
ostatná plocha vo výmere 400 m2 ) a E KN č. 730 zastavaná plocha a nádvorie 
vo výmere 79 m2 (súčasť parcely C KN č. 3256/50 ostatná plocha o výmere 79 m2 ) – 
spolu vo výmere 478 m2,   

II.         neodporúča MsZ 
schváliť finančnú náhradu za užívanie pozemkov, vedených na LV 10803, parcely 
registra E KN č. 728, záhrada vo výmere 399 m2 (súčasť parcely C KN č. 3256/67 
ostatná plocha o výmere 400 m2 ) a E KN č. 730 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
79 m2 (súčasť parcely C KN č. 3256/50 ostatná plocha vo výmere 79 m2 ), ktoré sú 
súčasťou sídliskového parku, pre Manuelu Škuličovú, bytom Prievidza, Ul. P. J. Šafárika 
899/18. 
 

číslo:  454/17 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

a) ponuku Manuely Škuličovej, bytom Prievidza, Ul. P. J. Šafárika 899/18, na predaj  
pozemkov v jej vlastníctve, vedených na LV 10803, parcely registra E KN č. 728 záhrada 
o výmere 399 m2 (súčasť parcely C KN  č. 3256/67 ostatná plocha o výmere 400 m2 ) 
a E KN č. 730 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2 (súčasť parcely C KN č. 
3256/50 ostatná plocha o výmere 79 m2 ) – spolu o výmere 478 m2,   

b) informáciu, o uznesení MsZ č. 164/14, ktorým bola schválená kúpa pozemkov 
v rovnakej lokalite vlastníčke Ľudmile Slaninovej za cenu 5,00 €/m2 (parcely E KN č. 
688/1 a E KN č. 690 – spolu výmera 369 m2), 

II.         odporúča MsZ 
schváliť kúpu pozemkov, vedených na LV 10803, parcely registra E KN č. 728 záhrada 
vo výmere 399 m2 (súčasť parcely C KN č. 3256/67 ostatná plocha vo výmere 400 m2 ) 
a E KN č. 730 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 79 m2 (súčasť parcely C KN č. 
3256/50 ostatná plocha o výmere 79 m2 ) – spolu vo výmere 478 m2,    vo vlastníctve 
Manuely Škuličovej, bytom Prievidza, Ul. P. J. Šafárika 899/18, Prievidza, za cenu 5,00 
€/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v parku Skotňa..  

 
číslo:  455/17 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti EURONICS Prievidza, s.r.o., so sídlom v Prievidzi,   o udelenie 
súhlasu mesta s výstavbou dopravných zariadení  na časti  pozemkov vo vlastníctve 
mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, a to parcela registra E KN č. 1-741, ostatné plochy 
s výmerou 953 m2 (evidovaného na LV 10652), parcela registra C KN č. 5169/15, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6332 m2 (evidovaného na LV 1),  parcela 
registra C KN č. 5082/118, ostatné plochy s výmerou 626 m2 (evidovaného na LV 1), 
parcela registra C KN č. 5169/39,zastavané plochy a nádvoria s výmerou 226 m2 
(evidovaného na LV 1) v rozsahu predloženého dopravného projektu : 

- vybudovanie osvetleného prechodu pre chodcov s ostrovčekom, 

- osadenie ochranného zábradlia v zákrute (prechod Mliekárenská ulica a Ul. Ľ. 

Ondrejova) 

- o rozšírenie komunikácie v dĺžke 40 m a v šírke asi 2 m 
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- o napojenie  existujúceho chodníka k plánovanému navrhovanému prechodu pre 

chodcov a súvisiaceho vodorovného a zvislého dopravného značenia 

- napojenie obslužnej komunikácie na Mliekárenskú ulicu  

s ich následným odovzdaním do majetku mesta; 
II.  odporúča MsZ 

a) schváliť udelenie súhlasu s výstavbou dopravných zariadení  na časti  pozemkov vo 
vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, a to parcela registra E KN č. 1-741 
(evidovaného na LV 10652), parcela registra C KN č. 5169/15 (evidovaného na LV 1),  
parcela registra C KN č. 5082/118 (evidovaného na LV 1) parcela registra C KN č. 
5169/39,zastavané plochy a nádvoria s výmerou 226 m2 (evidovaného na LV 1) 
v rozsahu predloženého dopravného projektu: 

- vybudovaním osvetleného prechodu pre chodcov s ostrovčekom, 

- osadením ochranného zábradlia v zákrute (prechod Mliekárenská ulica a Ul. Ľ. 

Ondrejova) 

- s rozšírením komunikácie v dĺžke 40 m a v šírke asi 2 m 

- s napojením  existujúceho chodníka k plánovanému navrhovanému prechodu pre 

chodcov a súvisiaceho vodorovného a zvislého dopravného značenia 

- napojením obslužnej komunikácie na Mliekárenskú ulicu 

 v zmysle doloženej situácie. 
 b)  schváliť bezodplatné odovzdanie stavby dopravných zariadení  do majetku mesta. 
 
číslo:  456/17 
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.  odporúča MsZ 
schváliť 
a) 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 – prípojky 

vody, plynu a splaškovej kanalizácie a právo trvalého prístupu za účelom ich opráv a 

údržby a strpieť právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti 

pozemku vo vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy 

s výmerou 11499 m2 na pozemok vo vlastníctve žiadateľa parcela č. 5400/63, a to 

všetko   k plánovanej výstavbe rodinného domu, v prospech vlastníka pozemku 

parcela registra C KN č. 5400/63 a budúceho rodinného domu na parc. 5400/63 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 zaťaženého vecným bremenom a  ceny   

rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku,  určenej východiskovými minimálnymi 

cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, 
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minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 

40,00 €/m2; a za podmienok: 

- ku kolaudácií stavby predloží stavebník právoplatné kolaudačné povolenie na 

prístupovú komunikáciu. Podmienka bude uvedená v stavebnom povolení. Prípadné 

náklady na úpravy prípojok vyplývajúce z realizácie prístupovej komunikácie budú na 

ťarchu vlastníka prípojky, 

- 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) 

- 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) 

b) udelenie súhlasu s vybudovaním spevnených plôch na časti pozemku vo vlastníctve 

mesta v rozsahu práva prechodu a prejazdu po časti pozemku v k. ú. Prievidza, 

parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 11499 m2, 

 

III. ukladá právnej kancelárii  
ponúknuť žiadateľovi na odpredaj prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť - časť 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 
11499 m2, za cenu 20,00 €/m2,  na účel vybudovania spevnených plôch, 
 

IV. ruší 
 uznesenie MsR č. 390/17 zo dňa 14.8.2017. 
 

číslo:  457/17 
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.  odporúča 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 
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s výmerou 11499 m2 právo uloženia inžinierskych sietí – NN prípojky, vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky k plánovanej výstavbe rodinného domu, v prospech vlastníkov 

pozemku parcela registra C KN č. 5400/50 a budúceho rodinného domu na parc. 

5400/50 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: 

-  ku kolaudácií stavby predloží stavebník právoplatné kolaudačné povolenie na 

prístupovú komunikáciu. Podmienka bude uvedená v stavebnom povolení. Prípadné 

náklady na úpravy prípojok vyplývajúce z realizácie prístupovej komunikácie budú na 

ťarchu vlastníka prípojky, 

- 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) 

- 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  

b) súhlas práva prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti pozemku vo 

vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 11499 m2 

na pozemok vo vlastníctve žiadateľov parcela č. 5400/50 do doby kolaudácie rodinného 

domu na pozemku parc. č. 5400/50, a to bezodplatne, 

III.   neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena práva prechodu pešo a prejazdu motorovým 
vozidlom po časti pozemku vo vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 5400/42, 
ostatné plochy s výmerou 11499 m2 na pozemok vo vlastníctve žiadateľov parcela č. 
5400/50,  

IV.   ruší 
      uznesenie MsR č.  389/17 zo dňa 14.08.2017. 
 

číslo:  458/17 
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 
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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 25 m2, 
k plánovanej výstavbe rodinného domu na pozemku parc. č. 5400/206 vo vlastníctve 
žiadateľov (Ul. I. Vysočana) 

II.  odporúča MsZ 
schváliť 

a) 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 k plánovanej výstavbe rodinného domu, v prospech vlastníkov 

pozemku parcela registra C KN č. 5400/206 a budúceho rodinného domu na parc. 

5400/206 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:  

- ku kolaudácií stavby predloží stavebník právoplatné kolaudačné povolenie na prístupovú 

komunikáciu. Podmienka bude uvedená v stavebnom povolení. Prípadné náklady na 

úpravy prípojok vyplývajúce z realizácie prístupovej komunikácie budú na ťarchu 

vlastníka prípojky. 

- 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) 

- 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)  

b) súhlas práva prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti pozemku vo 

vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 11499 m2 

na pozemok vo vlastníctve žiadateľov parcela č. 5400/206 do doby kolaudácie 

rodinného domu na pozemku parc. č. 5400/206, a to bezodplatne, 

III.  neodporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena práva prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom 
po časti pozemku vo vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy 
s výmerou 11499 m2 na pozemok vo vlastníctve žiadateľov parcela č. 5400/206, 
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IV.  ruší  
 uznesenie MsR č.  388/17 zo dňa 14.08.2017. 
 

číslo:  459/17 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť Miloša Drienika, trvalý pobyt USA, Connecticut 06903, 8 Crab Apple Place, 
Stamford, o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu  a uzavretie zmluvy 
o zriadení vecného bremena do 31.12.2018, a to z dôvodu, že stavebné povolenie bolo 
vydané 12.06.2017, 
(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením  Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 226/15 zo dňa 26.05.2015; Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena uzavretá dňa 15.10.2015), 

II.    odporúča primátorke mesta 
vyhovieť žiadosti Miloša Drienika, trvalý pobyt USA, Connecticut 06903, 8 Crab Apple 
Place, Stamford,  o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu a uzavretie 
zmluvy o zriadení vecného bremena do 31.12.2018, t. j. doručenie geometrického plánu 
do 31.10.2018 a uzavretie zmluvy o zriadenie vecného bremena do 31.12.2018  

 
číslo:  460/17 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť Jána Bátoru, trvalý pobyt Prievidza, Pavlovská 174/25,  o zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Hradec, 
parcela registra C KN č. 464/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2 a 
parcela registra C KN č. 542/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1967 m2   právo 
uloženia inžinierskych sietí -  vodovodnej prípojky   k  rodinnému domu na pozemku 
parcela registra C KN č. 503/3 (Pavlovská ulica), pričom predpokladaný rozsah vecného 
bremena je 10 m + ochranné pásmo, 

II.    odporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec, parcela registra C KN č. 464/20, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2 a parcela registra C KN č. 542/4, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1967 m2   právo uloženia inžinierskych sietí -  
vodovodnej prípojky   k  rodinnému domu na pozemku parcela registra C KN č. 503/3, v 
prospech vlastníka rodinného domu  súpis. č. 50174 na pozemku parc. č. 503/3 a 
pozemkov parcela registra C KN č. 503/2 a č. 503/3 v k. ú. Hradec, podľa zamerania 
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa IS – 80 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku 
v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma 
po každej strane a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť 
prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 € ; cena 
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 10,00 €/m2; a za podmienok: 

- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia 

rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 

zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 

konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 

uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo 

výške 150 eur za každý deň omeškania  
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- 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 vodovodnej prípojky realizovať pretlakom popod komunikáciu 
- 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. 

číslo:  461/17 
Mestská rada 
I.         berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti JA-ZA CAR WASH s.r.o., so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, 
Trenčianska cesta 1821/2B, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5169/15, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6332 m2 a parcela registra C KN č. 5169/38, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 623 m2   právo uloženia inžinierskych sietí -  
napojenie na kanalizáciu pre potreby napojenia Automyvárne  (Mliekárenská ulica), a to 
bez rozkopávky a porušenia miestnej komunikácie, pričom predpokladaný rozsah 
vecného bremena je 6 m + ochranné pásmo, 

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. 5169/15, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6332 m2 a parcela registra C KN č. 5169/38, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 623 m2   právo uloženia inžinierskych sietí -  
kanalizácie pre potreby napojenia budúcej stavby „Automyváreň Prievidza, Ul. 
Mliekárenská“ , v prospech vlastníka predmetnej stavby 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: 

- 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 realizovať bez porušenia telesa miestnej komunikácie 
- žiadateľ je povinný doložiť overený geometrický plán s odčlenením časti pozemku (ktorá 

bude zaťažená vecným bremenom)  pod novým parcelným číslom (v zmysle uznesenia 
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MsZ č. 399/16) a následne predložiť žiadosť na prerokovanie do mestského 

zastupiteľstva  

číslo:  462/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Bajkalská 28, zastúpenej 
spoločnosťou Profi-Network, s. r. o., so sídlom v Trenčíne, Bratislavská 117/48,  
o zmenu trasovania – uloženia  rozvodov v lokalite staré sídlisko  - Píly  v rámci DUR 
stavby „INS_FTTH_PRIE_OO_Prievidza_sídlisko Píly“  (zriadenie vecného bremena 
bolo schválené uznesením MsZ č. 13/17 zo dňa 30.01.2017) a závery z pracovného 
rokovania (Zápisnica z pracovného stretnutia zo dňa 05.09.2017) vo veci zriadenia 
vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza: 
parc. reg. C KN č.101, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1275 m2  

parc. reg. C KN č. 11/1, ostatné plochy s výmerou 5790 m2  
parc. reg. C KN č.110, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9382 m2  

parc. reg. C KN č.116/1, ostatné plochy s výmerou 27236 m2  

parc. reg. C KN č.124, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4623 m2  

parc. reg. C KN č.150, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3139 m2  

parc. reg. C KN č.155/1, ostatné plochy s výmerou 21803m2  

parc. reg. C KN č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16460 m2  

parc. reg. C KN č. 20/1, ostatné plochy s výmerou 9489 m2  

parc. reg. C KN č. 30 ostatné plochy s výmerou 12483 m2  

parc. reg. C KN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2  

parc. reg. C KN č. 404, ostatné plochy s výmerou 6399 m2  

parc. reg. C KN č. 415/5, ostatné plochy s výmerou 920 m2  

parc. reg. C KN č. 421/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4434 m2  

parc. reg. C KN č. 45/1, ostatné plochy s výmerou 21994 m2  

parc. reg. C KN č. 50, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1604 m2  

parc. reg. C KN č. 54, ostatné plochy s výmerou 11609 m2  

parc. reg. C KN č. 66/1, ostatné plochy s výmerou 23026 m2  

parc. reg. C KN č. 66/2, ostatné plochy s výmerou 68 m2  

parc. reg. C KN č. 66/3 ostatné plochy s výmerou 113 m2  

parc. reg. C KN č. 71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4718 m2  

parc. reg. C KN č. 75, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5965 m2  

parc. reg. C KN č. 78, ostatné plochy s výmerou 25164 m2  

parc. reg. C KN č. 788/16, ostatné plochy s výmerou 3109 m2  

parc. reg. C KN č. 789, ostatné plochy s výmerou 5814 m2  

parc. reg. C KN č. 8/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5037 m2  

parc. reg. C KN č. 829/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1860 m2  

parc. reg. C KN č. 829/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 634 m2  

parc. reg. C KN č. 83, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3443 m2  

parc. reg. C KN č. 88, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2573 m2  

parc. reg. C KN č. 893/6, ostatné plochy s výmerou 14203 m2  

parc. reg. C KN č. 90/1, ostatné plochy s výmerou 21387 m2  

parc. reg. C KN č. 90/3 ostatné plochy s výmerou 467 m2  

parc. reg. C KN č. 910, ostatné plochy s výmerou 10399 m2  

parc. reg. C KN č. 920/1, ostatné plochy s výmerou 7993 m2  

parc. reg. C KN č. 929/1, ostatné plochy s výmerou 9105 m2  

parc. reg. C KN č. 95, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15777 m2  

parc. reg. C KN č. 958/1, ostatné plochy s výmerou 4596 m2  

parc. reg. C KN č. 99, ostatné plochy s výmerou 12713 m2  

parc. reg. C KN č. 180/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2031 m2  
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parc. reg. C KN č. 415/6, reg. E KN 3312/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 
m2  

II.     odporúča MsZ  

a) schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 13/17 zo dňa 30.01.2017 takto: 

  v časti I. a II.  sa všetky pôvodné parcely vypúšťajú a nahrádzajú novými: 
 

parc. reg. C KN č.101, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1275 m2  

parc. reg. C KN č. 11/1, ostatné plochy s výmerou 5790 m2  
parc. reg. C KN č.110, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9382 m2  

parc. reg. C KN č.116/1, ostatné plochy s výmerou 27236 m2  

parc. reg. C KN č.124, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4623 m2  

parc. reg. C KN č.150, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3139 m2  

parc. reg. C KN č.155/1, ostatné plochy s výmerou 21803m2  

parc. reg. C KN č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16460 m2  

parc. reg. C KN č. 20/1, ostatné plochy s výmerou 9489 m2  

parc. reg. C KN č. 30 ostatné plochy s výmerou 12483 m2  

parc. reg. C KN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2  

parc. reg. C KN č. 404, ostatné plochy s výmerou 6399 m2  

parc. reg. C KN č. 415/5, ostatné plochy s výmerou 920 m2  

parc. reg. C KN č. 421/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4434 m2  

parc. reg. C KN č. 45/1, ostatné plochy s výmerou 21994 m2  

parc. reg. C KN č. 50, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1604 m2  

parc. reg. C KN č. 54, ostatné plochy s výmerou 11609 m2  

parc. reg. C KN č. 66/1, ostatné plochy s výmerou 23026 m2  

parc. reg. C KN č. 66/2, ostatné plochy s výmerou 68 m2  

parc. reg. C KN č. 66/3 ostatné plochy s výmerou 113 m2  

parc. reg. C KN č. 71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4718 m2  

parc. reg. C KN č. 75, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5965 m2  

parc. reg. C KN č. 78, ostatné plochy s výmerou 25164 m2  

parc. reg. C KN č. 788/16, ostatné plochy s výmerou 3109 m2  

parc. reg. C KN č. 789, ostatné plochy s výmerou 5814 m2  

parc. reg. C KN č. 8/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5037 m2  

parc. reg. C KN č. 829/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1860 m2  

parc. reg. C KN č. 829/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 634 m2  

parc. reg. C KN č. 83, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3443 m2  

parc. reg. C KN č. 88, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2573 m2  

parc. reg. C KN č. 893/6, ostatné plochy s výmerou 14203 m2  

parc. reg. C KN č. 90/1, ostatné plochy s výmerou 21387 m2  

parc. reg. C KN č. 90/3 ostatné plochy s výmerou 467 m2  

parc. reg. C KN č. 910, ostatné plochy s výmerou 10399 m2  

parc. reg. C KN č. 920/1, ostatné plochy s výmerou 7993 m2  

parc. reg. C KN č. 929/1, ostatné plochy s výmerou 9105 m2  

parc. reg. C KN č. 95, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15777 m2  

parc. reg. C KN č. 958/1, ostatné plochy s výmerou 4596 m2  

parc. reg. C KN č. 99, ostatné plochy s výmerou 12713 m2  

parc. reg. C KN č. 180/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2031 m2  

parc. reg. C KN č. 415/6, reg. E KN 3312/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 
m2  

b) v časti II. sa dopĺňa bod 10., ktorý znie: 

 „V prípade trasovania vedenia pod existujúcimi  plochami budúci oprávnení z vecného 
bremena  sa zaviažu udeliť súhlas, resp. vydať súhlasné stanovisko  mestu Prievidza 
na vykonávanie opráv alebo rekonštrukcii existujúcich plôch.“ 
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číslo:  463/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciou o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 
na základe uznesenia MsZ č. 364/17 zo dňa 21.08.2017 o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na  nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza – stavba 
„Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ – 
nebytové priestory 00.3 a 00.4, ktoré 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, 

b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na  
    nájom nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu,  

II.   vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe 
uznesenia MsZ č. 364/17 zo dňa 21.08.2017 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh 
podala  spol. DAVPEK, s.r.o., so sídlom Bojnická cesta 590/37, Kanianka,                          
IČO: 46 792 295, cena nájmu:  120 €/m²/rok, 

III.  žiada primátorku mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou DAVPEK, s.r.o.,  so sídlom Bojnická cesta  
590/37, Kanianka, IČO: 46 792 295,  ktorej súťažný návrh bol vyhodnotený ako vhodný  

      s podmienkami:   
1. účel využitia: podnikateľské účely -  predaj pekárenských výrobkov, 
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.                                                          
 
číslo:  464/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 
na základe uznesenia MsZ č. 365/17 zo dňa 21.08.2017 o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza nebytového priestoru 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 
a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m2, 
ďalej smerom od Námestia   slobody. Nebytový priestor  sa nachádza v podchode na 
Ulici Matice   slovenskej (pešie prepojenie  medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. 
Nedožerského), 
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na nájom 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, 

II.   vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe 
uznesenia MsZ č. 365/17 zo dňa 21.08.2017 ako neúspešnú. 

 
číslo:  465/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže 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 opakovanej  OVS. Nebytový priestor sa nachádza v 
podchode na Ul. Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku 
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Gymnáziu V. B. Nedožerského), spolu v rozsahu výmery 15,70 m2 (v nebytovom 
priestore je prívod vody bez odpadu); 

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 opakovanej obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami:       
1. účel využitia: podnikateľské účely,  
2. nájomné: minimálne 40,00 €/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 obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy.  

 
číslo:  466/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 02.08.2017 

na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Prievidzi č. 135/17 zo dňa 

27.03.2017 v znení uznesenia MsZ č. 311/17 zo dňa 13.07.2017, o  najvhodnejší 

návrh na prevod prebytočného majetku mesta  - nehnuteľností  v k. ú. Prievidza: 

1.  Výmenníkovú stanicu VS-12 súpisné č. 2921 na pozemku parcela reg. C KN                   

č. 5043/1 s výmerou 166 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok 

parcela reg. C KN č. 5043/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m²  

(cena podľa ZP: 25.700,00 €) 

2. Výmenníkovú stanicu VS-16 súpisné č. 30959 na pozemku parcela reg. C KN                  

č. 5049/1 s výmerou 189 m², na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok 

parcela reg. C KN č. 5049/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 189 m²   

 (cena podľa ZP: 28.000,00 €) 

3. Výmenníkovú stanicu VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku parcela reg. C KN č. 1860 

s výmerou 292 m², na ulici Nábrežie sv. Cyrila, v k. ú. Prievidza, pozemok parcela 

reg. C KN č. 1860, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 292 m²  

(cena podľa ZP: 29.600,00 €) 

4. Výmenníkovú stanicu VS-19 súpisné č. 20732 na pozemku parcela reg. C KN                  

č. 4985 s výmerou 312 m², na Ulici A. Mišúta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. 

C KN č. 4985, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m²   

 (cena podľa ZP: 65.100,00 €) 

5. Výmenníkové stanice: 

VS-12 súpisné č. 2921 na pozemku parcela reg. C KN č. 5043/1 s výmerou 166 m², 

na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5043/1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 166 m²  

VS-16 súpisné č. 30959 na pozemku parcela reg. C KN č. 5049/1 s výmerou 189 m², 

na Ulici. P. J. Šafárika v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 5049/1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 189 m²   

VS-6 súpisné č. 10357 na pozemku parcela reg. C KN č. 1860 s výmerou 292 m², na 

ulici Nábrežie sv. Cyrila, v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 1860, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 292 m²  a  
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VS-19 súpisné č. 20732 na pozemku parcela reg. C KN č. 4985 s výmerou 312 m², 

na Ulici A. Mišúta v k. ú. Prievidza, pozemok parcela reg. C KN č. 4985, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 312 m²   ako celok 

(cena podľa ZP: 148.400,00 €) 

         formou obchodnej verejnej súťaže, 

  
b) informáciu o doručení súťažných návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu 

nehnuteľností podľa písm. a) tohto bodu, a to: súťažný návrh predložený: 

1. Výmenníková stanica VS-12 súpisné č. 2921: 

1) Rudolf Kučera, nar. 6.3.1971, bytom B. Slančíkovej 541/2, Prievidza, 
     (ponúknutá kúpna cena: 29.600,00€ 

2) Jana Sujová, nar. 5.1.1985, bytom Ľ. Ondrejova 729/9, Prievidza. 

     (ponúknutá kúpna cena: 27.050,00 €) 

2. Výmenníková stanica VS-16 súpisné č. 30959:  

1) Pavol Polievka, nar. 6.1.1969,  bytom Športová 125/16, Prievidza 

(ponúknutá kúpna cena: 30.900,00 €) 

 

3. Výmenníková stanica VS-6 súpisné č. 10357: 

Nebol doručený žiadny súťažný návrh. 

 

4. Výmenníková stanica VS-19 súpisné č. 20732: 

1) Ing. Peter Mikuška, nar. 29.3.1961, bytom Jašíkova 24, Bratislava 

(ponúknutá kúpna cena: 30.000,00 €) 

2) Pavol Šimoňák, nar. 9.3.1977, bytom Pánsky háj 790/36, Kanianka 

(ponúknutá kúpna cena: 65.500,00 €) 

 

5. Výmenníkové stanice VS-12, VS-16, VS-6, VS-19: 

1) STAVEBNINY  F.Š.MONT, s.r.o. so sídlom  Košovská cesta 65-1, Prievidza 

(ponúknutá kúpna cena: 156.200,00 €)   

 
II.         vyhodnocuje  

obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 02.08.2017 na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 135/17 zo dňa 27.03.2017 v znení 
uznesenia MsZ č. 311/17 zo dňa 13.07.2017 ako úspešnú,  najvhodnejší  súťažný návrh 
v zmysle tohto uznesenia predložila:  spol. STAVEBNINY  F.Š.MONT, s.r.o., so sídlom 
Košovská cesta 65-1, Prievidza,  IČO: 36 332 798, za kúpnu cenu: 156.200,00 €, ktorá 
zahŕňa prevod všetkých štyroch výmenníkových staníc ako celku,  

III.       žiada primátorku mesta 
uzatvoriť kúpnu zmluvu so spoločnosťou STAVEBNINY  F.Š.MONT, s.r.o. so sídlom            
Košovská cesta 65-1, Prievidza,  IČO: 36 332 798, ktorej súťažný návrh bol vyhodnotený 
ako najvhodnejší  s podmienkami:   

1. účel využitia: v súlade s územným plánom mesta Prievidza okrem zriaďovania 
autoumývarní, autodielní, pneuservisov, pohostinstiev alebo podobných prevádzok 
rušiacich funkciu bývania, 

2. kúpna cena nehnuteľností: 156 200,00 €, 
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
4. podmienkou pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena s mestom Prievidza so záväzkom kupujúceho ako povinného z vecného 
bremena a budúceho vlastníka výmenníkovej stanice a pozemku pod ňou, užívať stavbu 
na účel v súlade s územným plánom mesta Prievidza okrem zriaďovania autoumývarní, 
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autodielní, pneuservisov, pohostinstiev alebo podobných prevádzok rušiacich funkciu 
bývania.   

číslo:  467/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 
na základe uznesenia MsZ č. 338/17 zo dňa 21.08.2017 o najvhodnejší návrh na 
uzavretie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného majetku mesta, 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,  
b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na  kúpu 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, 

 II.   vyhodnocuje   
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe 
uznesenia MsZ č. 338/17 zo dňa 21.08.2017 ako  úspešnú. Vhodný súťažný návrh podal  
uchádzač: Gabriela Rybárová, nar. 2.6.1993, trvalý pobyt Prieložky 199/14, 972 11 
Lazany,  za kúpnu cenu  42.050,00 €, 

III.  žiada primátorku mesta 
uzatvoriť kúpnu zmluvu s Gabrielou Rybárovou, nar. 2.6.1993, trvalý pobyt Prieložky  
199/14, 972 11 Lazany, ktorej súťažný návrh bol vyhodnotený ako vhodný 
s podmienkami: 

1. účel využitia – bývanie, 
2. kúpna cena bytu vrátane podielu na pozemku -  vo výške 42.050,00 €, 
3. termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
číslo:  468/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 05.09.2017 
na základe   uznesenia MsZ č. 341/17 zo dňa 21.08.2017 o najvhodnejší návrh na 
uzavretie kúpnej  zmluvy na predaj prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosti v k.ú. 
Prievidza vedené na  LV č. 1:  stavba súpisné č. 2663,  nachádzajúca sa na Ciglianskej 
ceste vedená ako bytový dom typu A a pozemky parcela reg. C KN č. 7840/10, 
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 o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na  
kúpu nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu. 

II.   vyhodnocuje   
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2017 na základe  
uznesenia MsZ č. 341/17 zo dňa 21.08.2017 ako neúspešnú. 

 
číslo:  469/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – 
nehnuteľností stavby súpisné č. 2663 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 
vedenej ako bytový dom typu A a pozemkov parcela reg. C KN č. 7840/10, 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  
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schváliť zámer mesta Prievidza  na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 
mesta - nehnuteľnosti v  k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1: stavba súpisné č. 2663 
nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste, vedená ako bytový dom  typu A  a pozemky 
parcela reg. C KN č. 7840/10, 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 opakovanej obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami:    

1. účel využitia:  v súlade s územným plánom  mesta Prievidza, 
2. kúpna cena –  minimálne vo výške 236 000,00 € (80 % z hodnoty 295 000,00 €), 
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 nájomcom bytov. 

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

 
číslo:  470/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť  Mariána Mendela a  manželky, trvale bytom Prievidza, Ul. J. Bellu 531/20,                  
o  nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra E KN  č. 164,  
ostatné plochy o výmere 4876 m2, v rozsahu výmery 18 m2  na Veľkonecpalskej ulici 
pred rodinným domom č. s. 263 vo vlastníctve žiadateľov, na účel  vybudovania 
spevnených plôch, 

II.   neodporúča  MsZ  
schváliť nájom majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely 
registra  E KN  KN  č. 164,  ostatné plochy v rozsahu výmery 18 m2   na  Veľkonecpalskej 
ulici pred rodinným domom č. s. 263 pre Mariána Mendela a  manželku, trvale bytom 
Prievidza, Ul.  J. Bellu 531/20, Prievidza,  na účel  vybudovania  spevnených plôch. 

 
číslo:  471/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) 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 25 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, 
b) informáciu, že dňa 8.9.2017 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 predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, 
varenej kukurice a nealko nápojov, počas prevádzky mobilnej ľadovej plochy, na dobu 
určitú od 1.12.2017 do 01.01.2018 (vrátane) s tým, že spotrebované energie bude 
znášať na vlastné náklady, pre Jozefa Polkorába, miesto podnikania Prievidza, 
Gazdovská ul. 1338/13, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť nájom  dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 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, pre Jozefa Polkorába, miesto podnikania Prievidza, 
Gazdovská ul. 1338/13,  na účel predaja pečených gaštanov, vareného vína, 
údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov, počas prevádzky mobilnej 
ľadovej plochy, na dobu určitú od 1.12.2017 do 01.01.2018 (vrátane) s tým, že 
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spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady, 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 aj obyvateľom mesta v zimnom 
období počas prevádzky mobilnej ľadovej plochy, 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:  472/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Zelený bicykel o.z., so sídlom Opatovce nad Nitrou 543, o dlhodobý bezplatný 

nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcely registra C KN č. 45/1, 

ostatná plocha, C KN č. 417/7, zastavané plochy a nádvoria, C KN 3090 zastavané 

plochy a nádvoria, C KN č. 4810/1, ostatná plocha, C KN č. 2242/4, zastavané plochy 

a nádvoria, C KN č. 11/1, ostatná plochy, C KN č. 5291/1, ostatná plocha, C KN č. 4865, 

zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 5332, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 88, 

záhrady, C KN č. 5020, ostatné plochy, C KN č. 2068, zastavané plochy a nádvoria, C 

KN č. 4973, ostatné plochy, C KN č. 1858/1, ostatné plochy, C KN č. 5345/1, zastavané 

plochy a nádvoria, C KN č. 829/4, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 2122/1, 

zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 4870/1, ostatné plochy, C KN č. 66/1, ostatné 

plochy, C KN č. 5393 ostatné plochy, na účel osadenia cyklostojanov tvaru U pre 

verejnosť v celkovom počte 44 ks, v rozmeroch 160 x 100 cm. Tento projekt uspel vo 

verejnom hlasovaní v rámci projektu „Participatívny rozpočet“ (spolufinancovanie 

z mestského rozpočtu), 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu  dočasne prebytočný majetok mesta, v k. 

ú. Prievidza, časti pozemkov parcely registra C KN č. 45/1, ostatná plocha, C KN č. 
417/7, zastavané plochy a nádvoria, C KN 3090 zastavané plochy a nádvoria, C KN 
č. 4810/1, ostatná plocha, C KN č. 2242/4, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 
11/1, ostatná plochy, C KN č. 5291/1, ostatná plocha, C KN č. 4865, zastavané 
plochy a nádvoria, C KN č. 5332, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 88, záhrady, 
C KN č. 5020, ostatné plochy, C KN č. 2068, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 
4973, ostatné plochy, C KN č. 1858/1, ostatné plochy, C KN č. 5345/1, zastavané 
plochy a nádvoria, C KN č. 829/4, zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 2122/1, 
zastavané plochy a nádvoria, C KN č. 4870/1, ostatné plochy, C KN č. 66/1, ostatné 
plochy, C KN č. 5393 ostatné plochy, pre Zelený bicykel o.z., so sídlom Opatovce nad 
Nitrou 543, na účel osadenia cyklostojanov tvaru U pre verejnosť v celkovom počte 
44 ks, v rozmeroch 160 x 100 cm, 

b) spôsob nájmu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadateľ na pozemkoch 
vybuduje cyklostojany, slúžiace pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými 
úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej 
územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov,  

c) za podmienok: na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou,  jednorazového   
nájomného v sume 1 € /celý predmet nájmu/celé obdobie nájmu. 
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číslo:  473/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Libora Žiaka, trvalý pobyt Jánošíkova ul. 1629/11, Bojnice, o nájom časti 
pozemku parcela registra C KN 5009/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 
5 m2, na účel umiestnenia stánku s využitím na predaj novín, časopisov, tabakových 
výrobkov, 

II. odporúča MsZ 
schváliť 
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, v k. 
ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN 5009/1, zastavané plochy a nádvoria 
v rozsahu výmery 5 m2, vo vlastníctve mesta, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre 
Libora Žiaka, trvalý pobyt Jánošíkova ul. 1629/11, Bojnice, na účel umiestnenia stánku 
s využitím na predaj novín, časopisov, tabakových výrobkov,  
b) spôsob nájmu pozemku uvedeného v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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,  
c) za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou. 

 
číslo:  474/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia cvičebného priestoru 
základných škôl v Prievidzi“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  
 schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „ Rekonštrukcia cvičebného priestoru základných 

škôl v Prievidzi “, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 46 365 € t. j. 30 % z celkových výdavkov na projekt.  

 
číslo:  475/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 informáciu o zvýšení sumy neoprávnených výdavkov v podanom projekte s názvom: 

Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných 
systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie informáciu o zvýšení sumy neoprávnených výdavkov v podanom 
projekte s názvom: Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných 
dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného 
parkoviska“. 

 
číslo:  476/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Aeroklub letisko Prievidza, o. z., so sídlom v Prievidzi, Letisková ulica č. 8 
o náhradne riešenie usporiadania pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 
8117, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6456 m2 a parcela registra C KN č. 
8120/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 11 363 m2, pozemky spolu 17 813 m2, 
vo vlastníctve mesta, zapísané na liste vlastníctva č. 1, formou uzatvorenia nájomnej 
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zmluvy a zriadenie vecného bremena tak, aby modernizácia a prevádzkovanie letiska 
boli umožnené bez obmedzení v dlhodobom časovom horizonte. Žiadateľ navrhuje 
symbolickú cenu za nájom 1 €/rok. Ďalej uvádza, že uvedené parcely sú etablované 
v priestoroch ochranného pásma letiska so zákazom stavieb, rozdeľujú ich prevádzkovú 
plochu a preto na nich nikdy nemôže byť vybudovaná a osadená žiadna ani drobná či 
dočasná stavba. Preukázanie právneho titulu k predmetným nehnuteľnostiam je 
potrebné aj k vydaniu stavebného povolenia. Nájomnú zmluvu žiadajú uzatvoriť pre 
spoločnosť AEROKLUB Prievidza, s. r. o, ktorá bude realizátorom projektu.  
b) informáciu, že dňa 30.08.2017 bol na úradnej tabulu zverejnený zámer mesta 
prenajať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, podľa písmena a) 
tohto bodu, pre spoločnosť AEROKLUB Prievidza, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, 
Letisková ulica č. 8, na účel riešenia modernizácie letiska,  

II. odporúča MsZ 
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta, pozemkov v k. ú. Prievidza, 
parcela registra C KN č. 8117, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6456 m2 
a parcela registra C KN č. 8120/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 11 363 m2, 
pozemky spolu 17 813 m2, vo vlastníctve mesta, zapísané na liste vlastníctva č. 1, pre 
spoločnosť AEROKLUB Prievidza, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Letisková ulica č. 8, 
spôsobom nájmu horeuvedených pozemkov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby 
jeho obyvateľov, nakoľko spoločnosť AEROKLUB Prievidza, s. r. o., bude realizovať 
modernizáciu letiska za podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

 
číslo:  477/17 
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 pozemkov z parcely registra E KN  č. 1713/1, 
ostatná plocha v rozsahu výmery 187 m², na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov, ktoré žiadateľ užíva. Žiadané pozemky sa nachádzajú v blízkosti jeho 
nehnuteľností na Sebedražskej ceste, 
b) informáciu,   že dňa 08.09.2017 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta 
previesť prebytočný majetok  mesta,  nehnuteľnosti  v k. ú. Prievidza,  podľa písmena a) 
tohto bodu,  pre  Jozefa Műllera, trvalý pobyt Prievidza, Sebedražská cesta č. 660/7,  na 
účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov,              

   II.      odporúča MsZ 
schváliť  prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností 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, úradne overeným Ing. Barborou 
Petriskovou dňa 11.08.2017 pod č. G1 846/2017, pre Jozefa Műllera, trvalý pobyt 
Prievidza, Sebedražská cesta č. 660/7, za cenu 25,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov,  spôsobom prevodu horeuvedených 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 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) 
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zákona č.  369/1990     Zb.    o    obecnom     zriadení     v   znení     neskorších      
predpisov  verejnoprospešné služby, správu a údržbu verejnej zelene. 
 
 
 
 

číslo:  478/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jany Gregorovej a manžela, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Záhradnícka ul. 
č. 611/2, o  kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti   pozemku z parcely registra CKN 
 č. 3249/3,   zastavané   plochy   a nádvorie   v   rozsahu   výmery   8  m²,   na   účel 
majetkovoprávneho   usporiadania   pozemku,   ktorý je oplotený  a žiadateľmi   užívaný, 
b)  informáciu,   že dňa 08.09.2017 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza,  podľa písmena a) 
tohto bodu, pre Janu Gregorovú a manžela, spoločne trvalý pobyt Prievidza, 
Záhradnícka  ul.  č.  611/2, na účel  majetkovoprávneho usporiadania pozemku, 

II.    odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti 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, spôsobom 
prevodu horeuvedeného 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 - kupujúcich. 

 

číslo:  479/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)    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, 

b)  informáciu,   že  dňa   08.09.2017 bol   na   úradnej   tabuli   zverejnený  zámer  
mesta previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti  v k. ú. Prievidza,  podľa 
písmena a) tohto  bodu,  pre 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, na účel prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a na podnikateľskú 
výstavbu,   

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností 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., spoločne trvalý pobyt Bojnice, 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 

 

25 

 

Hečkova ul. č. 1210/27 v podiele ½ k celku a pre Vlastu Šrámkovú, trvalý pobyt 972 21 
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, 
spôsobom prevodu horeuvedených 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 nie sú pre mesto 
využiteľné a sú bezprostredne  priľahlé  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  žiadateľov - 
kupujúcich. 

 
číslo:  480/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)  žiadosť Jaroslava Hraňa a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. R. 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, že dňa  08.09.2017 bol  na   úradnej   tabuli   zverejnený  zámer  mesta     
            previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza, podľa písmena a)  

tohto  bodu, pre Jaroslava Hraňa a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. R.  Jašíka 8, 
Prievidza na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, 

II.      odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku 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. R. Jašíka 662/8, 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), spôsobom prevodu 
horeuvedeného 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 nie je pre mesto využiteľný,  je bezprostredne  priľahlý  
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:  481/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)   žiadosť Miloslava Jalakšu, trvalý pobyt Ul. M. Hodžu 395/12, Prievidza a manželky   
Kataríny, trvalý pobyt Ul. R. Jašíka 663/10,  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 vlastníctve, 

            b)     informáciu, že dňa  08.09.2017 bol  na   úradnej   tabuli   zverejnený  zámer  mesta     
            previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza, podľa písmena a)  
            tohto  bodu,   pre   Miloslava   Jalakšu,   trvalý  pobyt   Ul. M.  Hodžu  395/12,   Prievidza          

a   manželku   Katarínu,   trvalý   pobyt    Ul.    R.  Jašíka    663/10,   Prievidza,    na   
účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, 

   II.     odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku 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 – 
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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, trvalý pobyt Ul. M. Hodžu 395/12, Prievidza a manželku Katarínu, trvalý pobyt 
Ul. R. Jašíka 663/10,  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), spôsobom prevodu horeuvedeného 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 
nie je pre mesto využiteľný,  je bezprostredne  priľahlý  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:  482/17 
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, že dňa  08.09.2017 bol   na   úradnej   tabuli   zverejnený  zámer  
mesta  previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza, podľa 
písmena a)  tohto  bodu,  pre  Pavla Gabalu a manž., spoločne trvalý pobyt Ul. Rudolfa 
Jašíka 769/2,  Prievidza, na účel  majetkovoprávneho usporiadania pozemku,          

II.      odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú.    Prievidza, 

pozemok parcela registra C KN  č. 4756/11, 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), spôsobom prevodu 
horeuvedeného 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 nie je pre mesto využiteľný,  je bezprostredne  priľahlý  
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:  483/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – Mestská organizácia Prievidza, so 
sídlom Bottova 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, 

b)      informáciu, že dňa  11.09.2017 bol  na   úradnej   tabuli   zverejnený  zámer  mesta  
previesť    prebytočný   majetok   mesta,   nehnuteľnosť    v k. ú. Prievidza,  podľa 
písmena a) tohto  bodu, pre Slovenský rybársky zväz – Mestskú organizáciu 
Prievidza, so sídlom Bottova 5, Prievidza, na účel rozšírenia záhrady, 

II. odporúča MsZ 
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schváliť prevod prebytočného majetku 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, vedeného na liste vlastníctva č. 10652 
(parcela registra C KN 2903/3, na ktorú list vlastníctva nie je založený), pre Slovenský 
rybársky zväz – Mestskú organizáciu Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel rozšírenia 
záhrady, spôsobom prevodu horeuvedeného 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 nie je pre mesto využiteľný, 
je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho.  

 
číslo:  484/17 
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, že dňa  11.09.2017 bol  na   úradnej   tabuli   zverejnený  zámer  mesta     
                  previesť    prebytočný   majetok   mesta,   nehnuteľnosť    v k. ú. Prievidza,  podľa      
                   písmena a) tohto  bodu, pre Helenu Pavecovú,  trvalý pobyt  Ul. A. Bernoláka 302/6,  
                   Prievidza, na účel rozšírenia záhrady. 
II.         odporúča MsZ 

schváliť  prevod prebytočného majetku 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, trvalý pobyt Ul. A. Bernoláka 302/6, Prievidza, za cenu 20 €/m2, na účel 
rozšírenia záhrady, spôsobom prevodu horeuvedeného 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 nie je pre 
mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa 
– kupujúceho.  

 
číslo:  485/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Zberné suroviny Žilina a. s., so sídlom Kragujevská ul. 3, Žilina,  
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 5403, 
zastavané plochy a nádvorie vo výmere 1 677 m2, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa a priľahlého pozemku. 
Spoločnosť ponúka kúpnu cenu 33 600 € (20 €/m2). Spoločnosť ponúka zriadiť vecné 
bremeno, strpieť právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami na časti pozemku 
v rozsahu výmery 277 m2 (súčasť miestnej komunikácie), 

II. neodporúča MsZ 
schváliť  predaj majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra  
C KN č. 5403, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 677 m2, vedený na liste 
vlastníctva č. 1, pre spoločnosť Zberné suroviny Žilina, a. s., so sídlom Kragujevská ul. 
3, Žilina, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou a priľahlého 
pozemku.  
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číslo:  486/17 
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 GP. 

    II.     odporúča MsZ 
           schváliť  

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 Katarínou 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:  487/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ivana Ondrejku a manželky, 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. mení  
uznesenie MsR č. 400/17 zo dňa 14.08.2017 takto:  

           v časti II. písm. a) 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. 5511/3, diel č. 2, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 6 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN 
č. 21, ostatné plochy s výmerou 80 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 
(pôvodné k. ú. Necpaly nad Nitrou),  Geometrickým plánom č. 31562388-125-97/208 
(položka úradného overenia číslo 581/97),  pre Ivana Ondrejku a manželku, 
spoločne trvalý pobyt Poľná ul. č. 78, Prievidza, za cenu 20,00 €/m2,  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) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení     neskorších      predpisov  
verejnoprospešné služby, správu a údržbu verejnej zelene. 
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číslo:  488/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti AD značenie s.r.o., so sídlom Ul. M. R. Štefánika 3, Prievidza, 
o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  pozemky parcela 
registra C KN č. 3499/177, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 608 m2, a parcela 
registra C KN č. 182/327, vodná plocha vo výmere 174 m2, zapísaných na LV č. 9346, 
nadobudnuté od mesta Prievidza Kúpnou zmluvou č. 20/07 a zmluvou o predkupnom 
práve, uzavretou dňa 01.03.2017 pod č. V 978/07, na účel vybudovania skladu 
dopravného značenia, z dôvodu uplynutia päťročnej lehoty, po ktorej podľa čl. V. má 
kupujúci právo vyzvať predávajúceho, aby požiadal Správu katastra v Prievidzi 
o zrušenie predkupného práva k predmetným pozemkom,   

II. odporúča primátorke mesta 
požiadať Okresný úrad v Prievidzi, katastrálny odbor o výmaz predkupného práva 
v prospech mesta Prievidza na nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  pozemky parcela 
registra C KN č. 3499/177, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 608 m2, a parcela 
registra C KN č. 182/327, vodná plocha vo výmere 174 m2, zapísaných na LV č. 9346, 
nadobudnuté od mesta Prievidza Kúpnou zmluvou č. 20/07 a zmluvou o predkupnom 
práve, uzavretou dňa 01.03.2017 pod č. V 978/07, na účel vybudovania skladu 
dopravného značenia. 

                                                                                    
číslo:  489/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ústnu žiadosť spoločnosti Grolmus a spol. s. r. o., so sídlom Ul. M. Gorkého 245/14, 
Prievidza, o zmenu uznesenia MsZ č. 360/17 zo dňa 21.08.2017, ktorým im bol 
schválený 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, za cenu 1,00 €/rok, na 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. Spoločnosť žiada vypustiť podmienku „že stavbu 
parkoviska odovzdá do majetku mesta do 60 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy“ 
a zároveň súhlasí s cenou nájmu 2,50 €/m2/rok,  namiesto ceny nájmu  1,00 €/rok. Svoju 
žiadosť 
odôvodňuje tým, že parkovacie plochy vo väčšej miere budú vybudované na pozemku 
v ich vlastníctve. 

II. odporúča MsZ 
schváliť opravu uznesenia MsZ č. 360/17 zo dňa 21.08.2017 takto: 
pôvodný text „ s podmienkou, že stavbu parkoviska odovzdá do majetku mesta do 60 
dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy“ sa vypúšťa pôvodný text  „ za cenu 1,00 €/rok“  sa 
vypúšťa  a nahrádza sa textom: „2,50 €/m2/rok“. 
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číslo:  490/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

strategický dokument „Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“ , ktorý vypracovala 
Žilinská univerzita v Žiline, na katedre cestnej a mestskej dopravy v auguste 2017 vo 
variantnom riešení dvoch variantov -  optimálnom a minimálnom, pre potreby obstarania 
poskytovateľa služby vo verejnom záujme – autobusová mestská hromadná doprava pre 
obdobie rokov 2019-2028, 

II.  odporúča MsZ  
schváliť strategický dokument „Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“, ktorý 
vypracovala Žilinská univerzita v Žiline, na katedre cestnej a mestskej dopravy v auguste 
2017 vo variante  minimálnom s možnosťou zmeny počtu tarifných km + 15 % - 15%, so 
zachovaním spoločnej MHD pre mestá Prievidza a Bojnice,  bez prevádzky nočnej linky, 
s percentom spolufinancovania 95,11 % mesto Prievidza a 4,89 % mesto Bojnice,  pre 
potreby obstarania poskytovateľa služby vo verejnom záujme – autobusová mestská 
hromadná doprava pre obdobie rokov 2019-2028, 

III.  odporúča MsZ  
 požiadať primátorku mesta 

zabezpečiť obstaranie poskytovateľa služby vo verejnom záujme – autobusová mestská 
hromadná doprava pre obdobie rokov 2019-2028 v zmysle minimálneho variantu 
s možnosťou zmeny počtu tarifných km + 15 % - 15%, so zachovaním spoločnej MHD 
pre mestá Prievidza a Bojnice,  bez prevádzky nočnej linky, s percentom 
spolufinancovania 95,11 % mesto Prievidza a 4,89 % mesto Bojnice,  strategického 
dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti mesta Prievidza“, ktorý vypracovala Žilinská 
univerzita v Žiline na katedre cestnej a mestskej dopravy. 

 
číslo:  491/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Kataríny Čičmancovej na zmenu uznesenia MsZ č. 121/17 zo dňa 27. 
3. 2017  v časti II. písm. b) na základe podnetu Spoločenstva urbárnikov Malá Lehôtka,  

II. odporúča MsZ 
 schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 121/17 zo dňa 27. 3. 2017  takto: 

v časti II. písm. b) sa text: „spôsob financovania formou participácie žiadateľa v 100 %- 
nej alikvotnej čiastke“ nahrádza textom „spôsob financovania formou participácie 
žiadateľa v 0 %- nej alikvotnej čiastke“. 

  
číslo:  492/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 informáciu k pasportu miestnych komunikácií,  
II. žiada predsedu komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŽP 

v spolupráci so spol. TSMPD, s.r.o., doplniť informáciu k pasportu miestnych 
komunikácií o alternatívy a rozsah. 

 
číslo:  493/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť SSE- Distribúcia, a.s., Žilina o prerokovanie technického návrhu energetických 
IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru „9924-
Prievidza-zrušenie TS 117 ts 720 a presmerovanie OM“ (Prievidza Hollého- zrušenie TS 
MACO)   

II.         odporúča MsZ 
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schváliť technický návrh trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k  investičnému zámeru „9924-Prievidza-zrušenie TS 117 ts 720 
a presmerovanie OM“  predložený spol SSE- Distribúcia, a.s., Žilina, s podmienkou: 
 uloženie vedenia v časti od bývalej čistiarne na Ul. Hodžu  realizovať položením pod 
betónovú odstavnú plochu, vedenie pod cestou pri bytovom dome na Ul. Hodžu 
realizovať pretlakom, vedenie pod miestnou komunikáciou n Ul. Hollého k prevádzke p. 
Maca realizovať pretlakom.  
 

číslo:  494/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť SSE - Distribúcia, a.s., Žilina, v zastúpení EUB s.r.o., L. Mikuláš, 
o prerokovanie   technického návrhu energetických IS – trasovania pozemkov vo 
vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru  „9587 – Prievidza – časť V. 
Lehôtka – Ul. školská – rekonštrukcia NNS“        

II.         odporúča MsZ 
schváliť technický návrh trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k  investičnému zámeru „9587 – Prievidza – časť V. Lehôtka – Ul. 
školská – rekonštrukcia NNS“ predložený spol SSE- Distribúcia, a.s., Žilina, 
s podmienkou :  napojenie areálu záhradkárskej osady trasované cez miestnu 
komunikáciu realizovať bez narušenia povrchu vozovky pretlakom alebo vzdušným 
vedením.            

 
číslo:  495/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť SSE – Distribúcia, a.s. Žilina – o prerokovanie technického návrhu 
energetických IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému 
zámeru „9662-Prievidza – Ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21 BJ“ (Prievidza- 
Radeton) 

II.         ukladá prednostovi MsÚ 
komunikovať s nájomcom o uložení kábla SSE- Distribúcia, a.s. na pozemkoch parcela 
číslo 6652/23 a 6652/24.  

 
číslo:  496/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť SSE Distribúcia, a.s. Žilina, o prerokovanie technického návrhu energetických IS 
– trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, k investičnému zámeru „8945-
Prievidza-Ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod“ 

II.         neodporúča MsZ 
schváliť technický návrh trasovania energetických IS – po pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k investičnému zámeru „8945-Prievidza-Ul. Necpalská, rekonštrukcia 
rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod“ predložený SSE Distribúcia, a.s. Žilina, 
s podmienkou zriadenia VB na budúcu verejnoprospešnú stavbu, a to v povinnosti 
strpieť budúcu verejnoprospešnú stavbu mesta ako vlastníka pozemku 

III.        ukladá prednostovi MsÚ 
vyzvať žiadateľa na predloženie nového trasovania, ktoré nenaruší chodník na 
Necpalskej ceste ( t.j. oproti LIDL-u), ktorý bol rekonštruovaný. 

 
číslo:  497/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 
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žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky“ 

II.         odporúča MsZ 
schváliť technický návrh telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Piesky tak, ako bolo 
schválené pri I. etape, predložený spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 
s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným subjektom a v prípade 
narušenia povrchovej vrstvy chodníkov nutnosti jej obnovy v celej šírke chodníka na 
náklady investora. 

 
číslo:  498/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly“ 

II.         odporúča MsZ 
schváliť technický návrh telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Necpaly tak, 
ako bolo schválené pri I. etape,  predložený spol Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 
Bratislava, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným subjektom. 

 
číslo:  499/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“ 

II.         odporúča MsZ 
schváliť technický návrh telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Staré Mesto“ tak, 
ako bolo schválené pri I. etape, predložený spol.  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 
Bratislava, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným subjektom.  

 
číslo:  500/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS - trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“ 

II.         odporúča MsZ 
schváliť  technický návrh telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Necpaly“ tak, ako 
bolo schválené pri I. etape, predložený spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 
Bratislava, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným subjektom.  

 
číslo:  501/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS - trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové mesto“ 

II.         odporúča MsZ 
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schváliť technický návrh telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Zapotôčky + Nové 
mesto“  tak, ako bolo schválené pri I. etape, predložený spol. Slovak Telekom, a.s., 
Bajkalská 28, Bratislava, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným 
subjektom.  
 

číslo:  502/17 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, o prerokovanie 
telekomunikačného návrhu  IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“ 

II.         odporúča MsZ 
schváliť technický návrh telekomunikačných IS – trasovania pozemkov vo vlastníctve 
mesta Prievidza, k investičnému zámeru „INS_FTTH_PRIE_sídlisko Sever“  tak, ako 
bolo schválené pri I. etape, predložený spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 
Bratislava, s povinnosťou investora doložiť ponuku pripokládky iným subjektom.  

 
číslo:  503/17 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

požiadavku MUDr. Dušana Magdina na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta na spolufinancovanie obnovy fasády hotela Magura,  

II. odporúča primátorke mesta 
prehodnotiť možnosť spolufinancovania obnovy fasády hotela Magura (predná a bočné 
strany objektu) vo výške 30 tis. €  s tým, že finančné prostriedky budú zaradené do 
rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017, prípadne do návrhu rozpočtu mesta Prievidza na 
rok 2018.  
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 25. 9. 2017 

od 441 do 503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................     .................................................. 
               Július Urík      Helena Dadíková 
               overovateľ I.                    overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  27. 9. 2017 
 


