Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 29. 06. 2020
konanej v zasadacej miestnosti MsÚ v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:
Prítomní:

9. 00 h
11. 00 h

JUDr. Katarína Macháčková, MVDr. Norbert Turanovič, Ing. Naďa Prilinská,
JUDr. Róbert Pietrik, Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová
Ing. Branislav Bucák, Helena Dadíková, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová,
Ing. Ľuboš Jelačič, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

Ospravedlnení: Katarína Čičmancová, JUDr. Petra Hajšelová
Prizvaní:

Mgr. Beáta Révayová, Ing. Katarína Andrejkovičová, Ing. Petra Briatková,
Ing. Erika Vašková

Overovatelia zápisnice z MsR: Ing. Ľuboš Jelačič, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Hlasovanie: 5 poslancov za
Rokovanie otvorila JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta. Privítala všetkých
prítomných a konštatovala, že na začiatku rokovania sú v rokovacej miestnosti prítomní 5
členovia MsR a teda MsR je rokovania a uznášania schopná.
JUDr. Katarína Macháčková skonštatovala, že návrh programu poslanci obdržali
v pozvánkach.
Návrh programu:
1. O t v o r e n i e
2. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach
3. Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi
4. Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi
5. Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza
6. Majetkovoprávne veci
7. R ô z n e
8. D i s k u s i a
9. Z á v e r
MsR uznesením č. 198/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila program rokovania MsR.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
Primátorka mesta konštatovala, že najbližšie MsZ sa uskutoční v pondelok 6.7.2020 o 8.00
hodine na Ul. F. Madvu v Prievidzi.
Spravodajcom MsR bude Helena Dadíková.

1

K bodu 2)
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach predložila Mgr. Beata Révayová, vedúca odboru školstva
a starostlivosti o občanov.
Mgr. Beáta Révayová pripomenula, že Vláda SR vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 h mimoriadnu situáciu (COVID 19). Od 16.
marca 2020 bolo prerušené školské vyučovanie na školách a v školských zariadeniach.
Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s ustanoveniami
školského zákona na základe VZN č. 1/2020 určuje výšku príspevkov rodičov/ zákonných
zástupcov na čiastočné úhrady výdavkov a nákladov v :
- materskej škole,
- základnej umeleckej škole,
- školskom klube detí,
- centre voľného času,
- školských jedálňach materských a základných škôl.
V súvislosti s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach školský zákon
nestanovuje podmienky neuhrádzania vyššie uvedených príspevkov v čase prerušenia
vyučovania v školách a školských zariadeniach, okrem neuhrádzania príspevkov
v materských školách podľa § 28 ods. 7 písm. b) školského zákona.
Na základe pokynu vedenia vypracoval odbor školstva a starostlivosti o občanov návrh
Doplnku č. 1 k VZN / 2020, ktorým sa upravuje výška príspevkov v čase prerušenia
výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu mimoriadnej situácie na sumu 0,00 € v školách
a školských zariadeniach: materských školách, materských školách, ktoré sú súčasťou
základných škôl, v školských kluboch detí pri základných školách, centre voľného času
a v školských jedálňach pri materských školách a základných školách.
Mgr. Beata Révayová uviedla, že schválením predmetného dodatku však vznikne výpadok
príjmov vo výške 78 820 €.
Helena Dadíková sa ptala, či nie je možný iný spôsob odpustenia platieb, než cez prijatie
VZN. Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová uviedla, že nejde len o vecné schválenie, zmenu je
potrebné prijať formou VZN. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že mesto musí nájsť
zdroje krytia, nakoľko ide o značný výpadok príjmu. Primátorka mesta uviedla, že výpadok
v príjmoch bude riešený v rámci II. zmeny rozpočtu v mesiaci august.
MsR uznesením č. 199/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť výnimku
z IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi, časť II., §5, ods. (8), z dôvodu, že návrh
Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2020 nebol pred MsZ prerokovaný vo všetkých
stálych komisiách MsZ, a Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov
od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodom 3,4,5)
Návrh doplnkov k rokovacím poriadkom MsR, komisií MsZ a k štatútu VVO predložil
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
Účelom doplnkov je minimalizovať riziko zamestnancov mesta, členov komisií MsR a
verejnosti v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS – CoV-2
a zároveň umožniť verejnosti zúčastniť sa zasadnutia počas mimoriadnej situácie.
V platnosti stále ostáva obmedzenie osobnej účasti verejností na zasadnutiach počas
krízovej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. JUDr. Róbert Pietrik uviedol,
že mimoriadna situácia stále trvá. Spojenie „mimoriadna situácia“ nahradí spojenie krízová
situácia.
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JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., poznamenal, že v rokovacích poriadkoch mu chýba práva
a povinnosti prítomnej verejnosti. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že priebeh rokovania je na
predsedovi, ktorí zasadnutie riadi.
MsR uznesením č. 200/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť výnimku
z IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, časť II., §5, ods. (8)
z dôvodu, že návrh Doplnku č. 4 k IS č. 54 – Rokovací poriadok MsR v Prievidzi nebol pred
MsZ prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ a Doplnok č. 4 k IS č. 54 – Rokovací
poriadok Mestskej rady v Prievidzi.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
MsR uznesením č. 201/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť výnimku
z IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, časť II., §5, ods. (8)
z dôvodu, že návrh Doplnku č. 4 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi nebol pred MsZ prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ,
a Doplnok č. 4 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
MsR uznesením č. 202/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť výnimku
z IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, časť II., §5, ods. (8)
z dôvodu, že návrh Doplnku č. 4 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta
Prievidza nebol pred MsZ prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ a Doplnok č. 4
k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 6)
„Majetkovoprávne veci“
Ing. Petra Briatková predložila návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstvo
v Prievidzi č. 99/20 zo dňa 13.05.2020 v znení uznesenia č. 147/20 zo dňa 08.06.2020.
V zmysle uznesení MsZ bola vypracovaná zmluva o zriadení vecného bremena.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., následne trvala na doplnení podmienky, ktorú
právna kancelária navrhla doplniť do pôvodného uznesenia.
MsR uzn. č. 203/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zmenu
uznesenia Mestského zastupiteľstvo v Prievidzi č. 99/20 zo dňa 13.05.2020 v znení
uznesenia č. 147/20 zo dňa 08.06.2020 takto: v časti II. schvaľuje bod 3. písm. b) sa
nakoniec dopĺňa text: „a bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu
nebudovať nad vodovodným potrubím stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie
alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty (s výnimkou trvalého trávneho
porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov
v prospech spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.”
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
Ing. Petra Briatková predložila návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi č. 73/17 zo dňa 27.02.2017 v znení uznesenia č. 95/20 zo dňa 13.05.2020
(k stavbe „9579 – Prievidza – ul. Nábrežná – zah. TS Jurík“.
MsR uznesením č. 204/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zmenu
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 73/17 zo dňa 27.02.2017 v znení
uznesenia č. 95/20 zo dňa 13.05.2020 takto: v časti II. schvaľuje sa text
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„v prípade realizácie rekonštrukcie dotknutej časti chodníka v nasledujúcom období dať
mestu súhlasné stanovisko s realizáciou prác a to aj v prípade, že pôjde o realizáciu prác v
ochrannom pásme vedenia“ nahrádza textom: „v prípade realizácie rekonštrukcie dotknutej
časti chodníka v nasledujúcom období udelí Stredoslovenská distribučná a. s. v súlade
s platnými právnymi predpismi mestu súhlasné stanovisko s realizáciou prác v ochrannom
pásme vedenia IS, avšak iba v prípade, že takáto rekonštrukcia chodníka bude technicky
možná a nenaruší sa tým existujúca IS“.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
Ing. Katarína Andrejkovičová predložila návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 22/18 zo dňa
05.02.2018, v znení uznesenia MsZ č. 156/18 zo dňa 26.3.2018, ktorým bolo schválené
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod existujúcou cestnou komunikáciou ako aj
chodníka pre chodcov pripájajúceho sa na existujúci chodník popri rieke Nitra,
nachádzajúcich sa na Ulici olympionikov napájajúcich sa na Obchodné centrum Korzo,
zapísané v pasporte miestnych komunikácii, a to parcela registra C KN č. 3978/31, ostatná
plocha s výmerou 102 m2, zapísaná na LV č. 11672 vo vlastníctve Pozemkového
spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice, za účelom výstavby spevnených plôch
a chodníka pre chodcov, a to z dôvodu požiadavky Pozemkového spoločenstva bývalých
urbaristov mesta Bojnice zastúpeného Ing. Jánom Halaškom.
Na MsR dňa 6. 5. 2020 bola predmetná žiadosť stiahnutá z rokovania, nakoľko bolo
potrebné preveriť zo strany právnej kancelárie staršie zmluvy s pozemkovým spoločenstvom
Bojnice. Ing. Katarína Andrejkovičová uviedla, že mesto má uzatvorenú jednu NZ z roku
2016 a to na pozemok, na ktorom stojí lávka pre peších vedúca ponad rieku Nitra a to
v rozsahu 10 m2. Mesto uhrádza v zmysle zmluvy ročné nájomné vo výške 20 €.
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že po rokovaní MsR 6. 5. 2020 sa stretol s p.
Halaškom, avšak väčšinový vlastník bol v tom čase odcestovaný a požiadavky mesta s ním
preto nemohol prerokovať.
MsR uznesením č. 205/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zmenu
uznesenia MsZ č. 22/18 zo dňa 05.02.2018 v znení uznesenia MsZ č. 156/18 zo dňa
26.3.2018 takto: pôvodný text „formou nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, s jednoročnou
výpovednou lehotou a za cenu 1 € za celý predmet nájmu“ sa vypúšťa a nahrádza textom:
„formou nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, s jednoročnou výpovednou lehotou a za cenu
3,30€/m2/rok“.
Prítomní: 4 poslanci
Hlasovanie: 4 poslanci za
Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Erika Vašková, ref. právnej kancelárie.
Spoločnosť L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, Prievidza, IČO: 44 127
006, zastúpenej konateľom Ľubošom Tkáčom, požiadala o odpustenie nájomného za
umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou kaviarne Caffe Kocka,
nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, na pozemku parcela reg. CKN č. 2242/2 v rozsahu
výmery 42 m2, vo výške 510,05 € / letná sezóna príslušného roku, v zmysle platnej
Nájomnej zmluvy č. 23/2009 zo dňa 01.06.2009. Z dôvodu vyhlásenia pandémie museli
prevádzku uzavrieť. Ing. Erika Vašková informovala, že v zmysle zákona č. 155/2020 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky a doplneného výkladu časti uvedeného zákona, sa
dotácie vzťahujú aj na vonkajšie terasy, ktoré patria k prevádzke a sú predmetom nájomnej
zmluvy. V tomto prípade ide o pozemok, na ktorom je vybudovaná terasa. JUDr. Róbert
Pietrik uviedol, že právna kancelária podala dožiadanie, ako postupovať v tomto prípade,
keďže ide o prenájom pozemku na účel zriadenia terasy, nie priamo prenájom terasy.
Žiadateľ požiadal o odpustenie nájomného za celú letnú terasu.
MsR uznesením č. 206/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila primátorke mesta
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schváliť spoločnosti L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, Prievidza, IČO:
44 127 006 odpustenie nájomného za umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pred
prevádzkou kaviarne Caffe Kocka, nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, na pozemku
parcela reg. CKN č. 2242/2 v rozsahu výmery 42 m2, vo výške 510,05 € / letná sezóna
príslušného roku, v zmysle platnej Nájomnej zmluvy č. 23/2009 zo dňa 01.06.2009.
Prítomní: 4 poslanci
Hlasovanie: 4 poslanci proti
MsR uznesením č. 207/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila
primátorke
mesta
v zmysle zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, § 13c), ods. 6, schváliť
spoločnosti L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, Prievidza, IČO:
44 127 006 dotáciu na nájomné za umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pred
prevádzkou kaviarne Caffe Kocka, v rozsahu výmery 42 m2, za obdobie sťaženého užívania
od 16.3.2020 do 6.5.2020 vo výške 50% zo sumy 141,37 €, čo predstavuje výšku 70,69 €.
MsR zároveň zrušila uznesenie MsR č. 189/20 a č. 190/20 zo dňa 22. 06. 2020.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
Spoločnosť Taxi-Taxi red cars s.r.o. so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava, IČO: 45 422 915,
zastúpená konateľom Pavlom Bánovským, požiadala o pozastavenie platieb nájomného vo
výške 748,35 € mesačne, hradeného na základe NZ č. 2/2014 za užívanie pozemkov vo
vlastníctve mesta Prievidza vo výmere 60 m2 (časti pozemkov, parciel reg. CKN č. 2221/1,
2217/1 a 2122/1 pred OD Vtáčnik a časť pozemku parcely CKN č. 2130/7 pri Piaristickom
kostole), slúžiacich ako stojisko TAXI služby na Kláštornej ulici. Vzhľadom na aktuálnu
situáciu okolo koronavírusu bolo nariadené vládou SR prerušenie činnosti taxislužieb
v preprave zákazníkov. Nakoľko z tohto dôvodu spoločnosť nemá žiaden príjem, z ktorého
by bola schopná pravidelne uhrádzať dohodnuté nájomné, žiada pozastavenie platieb až do
doby, kým im bude opäť povolené ponúkať služby spojené s prepravovaním zákazníkov.
Ing. Erika Vašková uviedla, že pre stojiská tohto typu sa dotácia nevzťahuje. Primátorka
mesta uviedla, že všetky taxislužby to mali v tejto situácii veľmi ťažké. JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD. uviedol, že ani mesto to nemá v súčasnosti ľahké a žiadostí o podporu zo
strany mesta bude viac.
MsR uznesením č. 208/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila
primátorke
mesta
schváliť spoločnosti Taxi-Taxi red cars s.r.o. so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava, IČO:
45 422 915 odpustenie pohľadávky na nájomnom za užívanie pozemkov vo vlastníctve
mesta Prievidza vo výmere 60 m2, slúžiacich ako stojisko TAXI služby na Kláštornej ulici, za
obdobie od 16.3.2020 do 30.4.2020, vo výške 50 % zo sumy 1.122,55 € (374,20 €/marec a
748,35 €/apríl), t. j. 561,27 € z dôvodu prerušenia činnosti taxislužieb v preprave zákazníkov
na základe prijatého Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
MsR uznesením č. 209/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila
primátorke
mesta
uzavrieť Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2014 uzatvorenej so spoločnosťou Taxi-Taxi
red cars s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava, IČO: 45 422 915, predmetom ktorého
je umožnenie splatenia nájomného za obdobie sťaženého užívania, t. j. od 16.3.2020 do
30.4.2020 vo výške 561,27 € (v zmysle uzn. MsR č. 205/20 vo výške 50% zo sumy 1.122,55
€) bezúročne formou splátok, s termínom splatenia najneskôr do konca roka 2020
a vypovedania nájomnej zmluvy v prípade nedodržania uvedeného termínu a MsR zrušila
uznesenia MsR č. 187/20 a 188/20 zo dňa 22. 06. 2020.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
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Tatiana Krasková – ALMENA, so sídlom Tužina 427, IČO: 44 789 416, požiadala o zrušenie
platieb nájomného za nebytové priestory s celkovou podlahovou plochou 64,70 m2,
nachádzajúce sa v budove Mestského domu, a to za mesiac marec a apríl 2020 a následne
dočasné zníženie nájomného (NZ č. 02/11). V dôsledku šírenia Covid-19 a opatrení
prijatých Úradom verejného zdravotníctva, musela prevádzku dočasne uzavrieť a ocitla sa
v zlej finančnej situácii.
MsR uznesením č. 210/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila primátorke mesta
schváliť Tatiane Kraskovej – ALMENA, so sídlom Tužina 427, IČO: 44 789 416 odpustenie
pohľadávky na nájomnom za užívanie nebytového priestoru s celkovou podlahovou plochou
64,70 m2, nachádzajúceho sa v budove Mestského domu, za obdobie marec a apríl 2020, vo
výške 2.007,72 € (669,24 €/marec a 1338,48 €/apríl) z dôvodu uzatvorenia maloobchodných
prevádzok na základe prijatých Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov proti
MsR uznesením č. 211/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila
primátorke
mesta
v zmysle Zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, § 13c), ods. 6, schváliť
Tatiane Kraskovej – ALMENA, so sídlom Tužina 427, IČO: 44 789 416 dotáciu na nájomné
za užívanie nebytového priestoru s celkovou podlahovou plochou 64,70 m2, za obdobie
sťaženého užívania od 16.3.2020 do 22.4.2020 vo výške 50% zo sumy 1.628,00 €, čo
predstavuje výšku 814.00 €.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
Spoločnosti TANO, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 51 245 833
požiadala o odpustenie nájomného za užívanie pozemkov v k. ú. Prievidza, pod novinovými
stánkami na Ulici M. R. Štefánika a na Dlhej ulici v celkovom rozsahu 14 m2 (parcely reg.
CKN č. 45/1 a 1859/1) za druhý štvrťrok 2020, prípadne aj dobropisovanie alikvotnej časti
nájomného aj za prvý štvrťrok 2020, ktorý už majú zaplatený. Dôvodom je, že prevádzku na
Dlhej ulici zatvorili a neprevádzkovali už od 10.12.2019 a prevádzku na Ulici M. R. Štefánika
od 14.2.2020. Situáciu neriešili operatívne vzhľadom na množstvo problémov
a koncoročného pracovného vypätia a v novom roku 2020 vzhľadom na novovzniknutú
situáciu spôsobenú vírusom COVID 19. Ing. Erika Vašková podala informáciu, že Nájomná
zmluva č. 35/18 bola uzatvorená medzi mestom Prievidza a spoločnosťou TANO, s.r.o.,
Bratislava dňa 29.6.2018, s výškou nájomného 0,20 €/ m2/deň, čo predstavuje ročné
nájomné vo výške 1022,00 € (platba štvrťročne vo výške 255,50 €). V zmysle zákona č.
155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa dotácie nevzťahujú na pozemky pod
novinovými stánkami.
MsR uznesením č. 212/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila
primátorke
mesta
uzatvoriť Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 35/18 so spoločnosťou TANO, s.r.o., so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 51 245 833, predmetom ktorého je
umožnenie splatenia nájomného za druhý štvrťrok 2020 vo výške 269,30 vrátane inflačného
koeficientu, a to najneskôr do konca roka 2020 s podmienkou, že v prípade nedodržania
termínu splatenia dlhu sa spoločnosť TANO s.r.o. zaväzuje uhradiť mestu Prievidza zmluvnú
pokutu vo výške 150 € za každý deň porušenia tejto podmienky, a to až do doby jej splnenia.
MsR uzn. č. 212/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušila uznesenie MsR č. 186/20 zo dňa
22.06.2020, MsR schválila zmenu uznesenia MsR č. 185/20 zo dňa 22. 06. 2020 takto: časť
II. „neodporúča MsZ“ sa nahrádza textom „neodporúča primátorke mesta“.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
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Ing. Erika Vašková podala informáciu o požiadavke ref. obchodu a cestovného ruchu na
doplnenie podmienok do uznesenia MsR č. 184/20 - nájom pozemku pre Jozefa Polkorába.
Ide o podmienky: zabezpečenie jednotného vzhľadu predajného stánku tak, aby bol
kompatibilný so stánkami, ktoré si prenajíma mesto, zákaz používania reklamných
dáždnikov resp. používanie len jednofarebných bez reklamnej podtlače, zákaz púšťania
vlastnej hudobnej produkcie, ktorá ruší centrálne zabezpečovanú reprodukovanú hudobnú
produkciu, zákaz parkovať s motorovým vozidlom pri predajnom stánku s výnimkou času,
ktorý je vyhradený na zásobovanie, dodržiavanie termínov zmluvy.
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová uviedla, že v danej veci ju oslovila vedúca ref. obchodu
a cestovného ruchu. Nájomca pravdepodobne nedodržiava pokyny mesta. JUDr. Róbert
Pietrik uviedol, že parkovanie rieši MsP a v prípade, že predajcovia nedodržiavajú
nariadenia, sú riešení MsP.
Z diskusie poslancov vyplynulo, že vzhľad stánkov by mal byť riešené jednotne pre všetkých
predajcov na námestí s ohľadom na platné regulatívy, ktoré sa uplatňujú pri nájme
vonkajších terás na námestí. MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že na pracovnej porade
k vianočným trhom sa bude zaoberať aj predmetnými podnetmi.
MsR uznesením č. 213/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zmenila uznesenie MsR č. 184/20
takto: za text: ...“spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady“ sa dopĺňa text:
„počas reprodukovanej hudobnej produkcie mestom Prievidza nebude púšťať vlastnú
hudobnú produkciu“.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 8)
Helena Dadíková sa pýtala na zloženie komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. Zaujímala sa, či poslanec Branislav Gigac môže byť naďalej členom komisie,
keďže už nie je členom politickej strany, za ktorú bol do komisie delegovaný.
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že Branislav Gigac môže politickú stranu zastupovať, avšak
jeho členstvo v politickej strane nie je povinné. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., uviedol, že
mesto by malo vyzvať politickú stranu a opýtať sa, či naďalej poslanec stranu zastupuje.
JUDr. Róbert Pietrik súhlasil, že poslancov do komisie má kreovať politická strana.
Primátorka mesta dala za úlohu právnej kancelárii, osloviť všetky politické subjekty, ktoré
majú zástupcov v predmetnej komisii, aby sa vyjadrili k nominácii členov.
Helena Dadíková otvorila problematiku letných kúpalísk v okrese Prievidza. Uviedla,
že v tomto roku sa údajne neotvorí kúpalisko Čajka a ani plážové kúpalisko. Konštatovala,
že treba hľadať možnosti na otvorené kúpalisko pre obyvateľov mesta Prievidza. Požiadala,
aby ref. pre projekty a investície hľadal možnosti, vhodné projekty na vybudovanie
vonkajšieho kúpaliska pre mesto. V rámci diskusie vznikol návrh, aby mesto Prievidza
rokovalo s mestom Bojnice o prípadnom možnom prevádzkovaní plážového kúpaliska
mestom Prievidza.
MsR uznesením č. 214/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, požiadala druhého zástupcu
primátorky mesta rokovať s vedením mesta Bojnice ohľadom prevádzkovania plážového
kúpaliska mestom Prievidza v letnej sezóne 2020.
Prítomní: 5 poslancov
Hlasovanie: 5 poslancov za
K bodu 9)
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu
účasť a vyhlásila zasadnutie MsR za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 29. 06. 2020
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Ing. Ľuboš Jelačič
overovateľ I.

..................................................
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
overovateľ II.

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

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 2. 7. 2020
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Zoznam uznesení
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 29. 06. 2020
od 198 do 214

198.
199.

200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

Program MsR
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach
Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 99/20 v znení uzn. MsZ č. 147/20
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 73/17 v znení uzn. MsZ č. 95/20
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 22/18 v znení uzn. č. 156/18
Žiadosť spol. L&L PLUS s.r.o., o odpustenie nájomného
Dotácia na nájomné za umiestnenie vonkajšieho sedenia pre spol. L&L PLUS s.r.o.
(zrušenie uznesení MsR č. 189/20 a 190/20
Žiadosť spol. Taxi-Taxi red cars, s.r.o., o pozastavenie platieb nájomného
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k NZ č. 2/2014 so spol. Taxi-Taxi red cars, s.r.o. –
umožnenie úhrady nájomného formou splátok
Žiadosť Tatiany Kraskovej – ALMENA o odpustenie pohľadávky na nájomnom
Dotácia na nájomné za užívanie nebytového priestoru pre Tatianu Kraskovú –
ALMENA
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 35/18 so spoločnosťou TANO, s.r.o.
(zrušenie uznesenia MsR č. 186/20 a zmena uznesenia MsR č. 185/20)
Zmena uznesenia MsR č. 212/20 (žiadosť Jozefa Polkorába o nájom pozemku)
Vyvolanie rokovania ohľadom prevádzkovania plážového kúpaliska mestom Prievidza
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 29. 06. 2020
od 198 do 214
číslo: 198/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh programu MsR na deň 29. 06. 2020,
II.
schvaľuje
program MsR na deň 29. 06. 2020.
číslo: 199/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) výnimku z IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi, časť II., §5, ods. (8),
z dôvodu, že návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2020 nebol pred MsZ
prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ,
b) Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach.
číslo: 200/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Doplnku č. 4 k IS č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) výnimku z IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, časť
II., §5, ods. (8) z dôvodu, že návrh Doplnku č. 4 k IS č. 54 – Rokovací poriadok MsR
v Prievidzi nebol pred MsZ prerokovaný vo všetkých stálych komisiách MsZ,
b) Doplnok č. 4 k IS č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi.
číslo: 201/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh Doplnku č. 4 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi,
II.
odporúča MsZ
schváliť
a) výnimku z IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, časť
II., §5, ods. (8) z dôvodu, že návrh Doplnku č. 4 k IS č. 78 – Rokovací poriadok
komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi nebol pred MsZ prerokovaný vo všetkých
stálych komisiách MsZ,
b) Doplnok č. 4 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi.
číslo: 202/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
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II.

návrh Doplnku č. 4 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza,
odporúča MsZ
schváliť
a) výnimku z IS č. 95 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, časť
II., §5, ods. (8) z dôvodu, že návrh Doplnku č. 4 k IS č. 55 – Štatút výborov
volebných obvodov mesta Prievidza nebol pred MsZ prerokovaný vo všetkých stálych
komisiách MsZ,
b) Doplnok č. 4 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza.

číslo: 203/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstvo v Prievidzi č. 99/20 zo dňa
13.05.2020 v znení uznesenia č. 147/20 zo dňa 08.06.2020,
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstvo v Prievidzi č. 99/20 zo dňa
13.05.2020 v znení uznesenia č. 147/20 zo dňa 08.06.2020 takto:
v časti II. schvaľuje bod 3. písm. b) sa nakoniec dopĺňa text:
„a bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať nad
vodovodným potrubím stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty (s výnimkou trvalého trávneho
porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti,
ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu, alebo ktoré by mohli
ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko
rozoberateľných materiálov v prospech spoločnosti Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s.”
číslo: 204/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 73/17 zo dňa
27.02.2017 v znení uznesenia č. 95/20 zo dňa 13.05.2020
(k stavbe „9579 – Prievidza – ul. Nábrežná – zah. TS Jurík“)
II.
odporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 73/17 zo dňa
27.02.2017 v znení uznesenia č. 95/20 zo dňa 13.05.2020 takto:
v časti II. schvaľuje sa text
„v prípade realizácie rekonštrukcie dotknutej časti chodníka v nasledujúcom období
dať mestu súhlasné stanovisko s realizáciou prác a to aj v prípade, že pôjde o
realizáciu prác v ochrannom pásme vedenia“
nahrádza textom:
„v prípade realizácie rekonštrukcie dotknutej časti chodníka v nasledujúcom období
udelí Stredoslovenská distribučná a. s. v súlade s platnými právnymi
predpismi mestu súhlasné stanovisko s realizáciou prác v ochrannom pásme
vedenia IS, avšak iba v prípade, že takáto rekonštrukcia chodníka bude technicky
možná a nenaruší sa tým existujúca IS“.

číslo: 205/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
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II.

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 22/18 zo dňa 05.02.2018, v znení uznesenia MsZ
č. 156/18 zo dňa 26.3.2018, ktorým bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie
pozemkov pod existujúcou cestnou komunikáciou ako aj chodníka pre chodcov
pripájajúceho sa na existujúci chodník popri rieke Nitra, nachádzajúcich sa na Ulici
olympionikov napájajúcich sa na Obchodné centrum Korzo, zapísané v pasporte
miestnych komunikácii, a to parcela registra C KN č. 3978/31, ostatná plocha
s výmerou 102 m2, zapísaná na LV č. 11672 vo vlastníctve Pozemkového
spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice, za účelom výstavby spevnených
plôch a chodníka pre chodcov, a to z dôvodu požiadavky Pozemkového spoločenstva
bývalých urbaristov mesta Bojnice zastúpeného Ing. Jánom Halaškom,
odporúča MsZ
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 22/18 zo dňa 05.02.2018 v znení uznesenia MsZ
č. 156/18 zo dňa 26.3.2018 takto:
pôvodný text „formou nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, s jednoročnou výpovednou
lehotou a za cenu 1 € za celý predmet nájmu“ sa vypúšťa a nahrádza textom: „formou
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, s jednoročnou výpovednou lehotou a za cenu
3,30€/m2/rok“.

číslo: 206/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27,
Prievidza, IČO: 44 127 006, zastúpenej konateľom Ľubošom Tkáčom, o odpustenie
nájomného za umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou
kaviarne Caffe Kocka, nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, na pozemku parcela
reg. CKN č. 2242/2 v rozsahu výmery 42 m2, vo výške 510,05 € / letná sezóna
príslušného roku, v zmysle platnej Nájomnej zmluvy č. 23/2009 zo dňa 01.06.2009.
Z dôvodu vyhlásenia pandémie museli prevádzku uzavrieť,
b) informáciu, že v zmysle Zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky a doplneného výkladu časti uvedeného zákona, sa dotácie
vzťahujú aj na vonkajšie terasy, ktoré patria k prevádzke a sú predmetom nájomnej
zmluvy.
II.
neodporúča primátorke mesta
schváliť spoločnosti L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, Prievidza,
IČO: 44 127 006 odpustenie nájomného za umiestnenie vonkajšieho sezónneho
sedenia pred prevádzkou kaviarne Caffe Kocka, nachádzajúcej sa na Pribinovom
námestí, na pozemku parcela reg. CKN č. 2242/2 v rozsahu výmery 42 m2, vo výške
510,05 € / letná sezóna príslušného roku, v zmysle platnej Nájomnej zmluvy č.
23/2009 zo dňa 01.06.2009.
číslo: 207/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 2707/27, Prievidza,
IČO: 44 127 006, zastúpenej konateľom Ľubošom Tkáčom, o odpustenie nájomného
za umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pred prevádzkou kaviarne Caffe
Kocka, nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, na pozemku parcela reg. CKN č.
2242/2 v rozsahu výmery 42 m2, vo výške 510,05 € / letná sezóna príslušného roku,
v zmysle platnej Nájomnej zmluvy č. 23/2009 zo dňa 01.06.2009. Z dôvodu
vyhlásenia pandémie museli prevádzku uzavrieť,
b) informáciu, že v zmysle Zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
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republiky a doplneného výkladu časti uvedeného zákona, sa dotácie vzťahujú aj na
vonkajšie terasy, ktoré patria k prevádzke a sú predmetom nájomnej zmluvy.
II.

III.

odporúča primátorke mesta
v zmysle Zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, §
13c), ods. 6, schváliť spoločnosti L&L PLUS s.r.o., so sídlom Matice slovenskej
2707/27, Prievidza, IČO: 44 127 006 dotáciu na nájomné za umiestnenie vonkajšieho
sezónneho sedenia pred prevádzkou kaviarne Caffe Kocka, v rozsahu výmery 42 m2,
za obdobie sťaženého užívania od 16.3.2020 do 6.5.2020 vo výške 50% zo sumy
141,37 €, čo predstavuje výšku 70,69 €.
ruší
uznesenia MsR č. 189/20 a č. 190/20 zo dňa 22. 06. 2020.

číslo: 208/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Taxi-Taxi red cars s.r.o. so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava,
IČO: 45 422 915, zastúpená konateľom Pavlom Bánovským, o pozastavenie platieb
nájomného vo výške 748,35 € mesačne, hradeného na základe NZ č. 2/2014 za
užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza vo výmere 60 m 2 (časti pozemkov,
parciel reg. CKN č. 2221/1, 2217/1 a 2122/1 pred OD Vtáčnik a časť pozemku parcely
CKN č. 2130/7 pri Piaristickom kostole), slúžiacich ako stojisko TAXI služby na
Kláštornej ulici.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo koronavírusu bolo nariadené vládou SR
prerušenie činnosti taxislužieb v preprave zákazníkov. Nakoľko z tohto dôvodu
spoločnosť nemá žiaden príjem, z ktorého by bola schopná pravidelne uhrádzať
dohodnuté nájomné, žiada pozastavenie platieb až do doby, kým im bude opäť
povolené ponúkať služby spojené s prepravovaním zákazníkov.
II.
odporúča primátorke mesta
schváliť spoločnosti Taxi-Taxi red cars s.r.o. so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava,
IČO: 45 422 915 odpustenie pohľadávky na nájomnom za užívanie pozemkov vo
vlastníctve mesta Prievidza vo výmere 60 m2, slúžiacich ako stojisko TAXI služby na
Kláštornej ulici, za obdobie od 16.3.2020 do 30.4.2020, vo výške 50 % zo sumy
1.122,55 € (374,20 €/marec a 748,35 €/apríl), t. j. 561,27 € z dôvodu prerušenia
činnosti taxislužieb v preprave zákazníkov na základe prijatého Opatrenia Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
číslo: 209/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti Taxi-Taxi red cars s.r.o. so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava,
IČO: 45 422 915, zastúpená konateľom Pavlom Bánovským, o pozastavenie platieb
nájomného vo výške 748,35 € mesačne, hradeného na základe NZ č. 2/2014 za
užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza vo výmere 60 m 2 (časti pozemkov,
parciel reg. CKN č. 2221/1, 2217/1 a 2122/1 pred OD Vtáčnik a časť pozemku parcely
CKN č. 2130/7 pri Piaristickom kostole), slúžiacich ako stojisko TAXI služby na
Kláštornej ulici.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo koronavírusu bolo nariadené vládou SR
prerušenie činnosti taxislužieb v preprave zákazníkov. Nakoľko z tohto dôvodu
spoločnosť nemá žiaden príjem, z ktorého by bola schopná pravidelne uhrádzať
dohodnuté nájomné, žiada pozastavenie platieb až do doby, kým im bude opäť
povolené ponúkať služby spojené s prepravovaním zákazníkov
b) informáciu, že v zmysle zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
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II.

III.

Slovenskej republiky a doplneného výkladu časti uvedeného zákona, pozemok mesta
slúžiaci ako stojisko pre taxíky nepodlieha dotácii,
odporúča primátorke mesta
uzavrieť Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2014 uzatvorenej so spoločnosťou
Taxi-Taxi red cars s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, Bratislava, IČO: 45 422 915,
predmetom ktorého je umožnenie splatenia nájomného za obdobie sťaženého
užívania, t. j. od 16.3.2020 do 30.4.2020 vo výške 561,27 € (v zmysle uzn. MsR č.
205/20 vo výške 50% zo sumy 1.122,55 €) bezúročne formou splátok, s termínom
splatenia najneskôr do konca roka 2020 a vypovedania nájomnej zmluvy v prípade
nedodržania uvedeného termínu,
ruší
uznesenia MsR č. 187/20 a 188/20 zo dňa 22. 06. 2020.

číslo: 210/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Tatiany Kraskovej – ALMENA, so sídlom Tužina 427, IČO: 44 789 416,
o zrušenie platieb nájomného za nebytové priestory s celkovou podlahovou plochou
64,70 m2, nachádzajúce sa v budove Mestského domu, a to za mesiac marec a apríl
2020 a následne dočasné zníženie nájomného (NZ č. 02/11).
V dôsledku šírenia Covid-19 a opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva,
musela prevádzku dočasne uzavrieť a ocitla sa v zlej finančnej situácii.
II.
neodporúča primátorke mesta
schváliť Tatiane Kraskovej – ALMENA, so sídlom Tužina 427, IČO: 44 789 416
odpustenie pohľadávky na nájomnom za užívanie nebytového priestoru s celkovou
podlahovou plochou 64,70 m2, nachádzajúceho sa v budove Mestského domu, za
obdobie marec a apríl 2020, vo výške 2.007,72 € (669,24 €/marec a 1338,48 €/apríl)
z dôvodu uzatvorenia maloobchodných prevádzok na základe prijatých Opatrení
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
číslo: 211/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
žiadosť Tatiany Kraskovej – ALMENA, so sídlom Tužina 427, IČO: 44 789 416,
o zrušenie platieb nájomného za nebytové priestory s celkovou podlahovou plochou
64,70 m2, nachádzajúce sa v budove Mestského domu, a to za mesiac marec a apríl
2020 a následne dočasné zníženie nájomného (NZ č. 02/11).
V dôsledku šírenia Covid-19 a opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva,
musela prevádzku dočasne uzavrieť a ocitla sa v zlej finančnej situácii.
II.
odporúča primátorke mesta
v zmysle Zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, §
13c), ods. 6, schváliť Tatiane Kraskovej – ALMENA, so sídlom Tužina 427, IČO:
44 789 416 dotáciu na nájomné za užívanie nebytového priestoru s celkovou
podlahovou plochou 64,70 m2, za obdobie sťaženého užívania od 16.3.2020 do
22.4.2020 vo výške 50% zo sumy 1.628,00 €, čo predstavuje výšku 814.00 €.
číslo: 212/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
a) žiadosť spoločnosti TANO, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto,
IČO: 51 245 833 o odpustenie nájomného za užívanie pozemkov v k. ú. Prievidza,
pod novinovými stánkami na Ulici M. R. Štefánika a na Dlhej ulici v celkovom rozsahu
14 m2 (parcely reg. CKN č. 45/1 a 1859/1) za druhý štvrťrok 2020, prípadne aj
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II.

III.
IV.

dobropisovanie alikvotnej časti nájomného aj za prvý štvrťrok 2020, ktorý už majú
zaplatený.
Dôvodom je, že prevádzku na Dlhej ulici zatvorili a neprevádzkovali už od 10.12.2019
a prevádzku na Ulici M. R. Štefánika od 14.2.2020. Situáciu neriešili operatívne
vzhľadom na množstvo problémov a koncoročného pracovného vypätia a v novom
roku 2020 vzhľadom na novovzniknutú situáciu spôsobenú vírusom COVID 19
b) informáciu, že Nájomná zmluva č. 35/18 bola uzatvorená medzi mestom Prievidza
a spoločnosťou TANO, s.r.o., Bratislava dňa 29.6.2018, s výškou nájomného 0,20 €/
m2/deň, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 1022,00 € (platba štvrťročne vo
výške 255,50 €),
c) informáciu, že v zmysle zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky sa dotácie nevzťahujú na pozemky pod novinovými stánkami,
odporúča primátorke mesta
uzatvoriť Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 35/18 so spoločnosťou TANO, s.r.o., so
sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 51 245 833, predmetom
ktorého je umožnenie splatenia nájomného za druhý štvrťrok 2020 vo výške 269,30
vrátane inflačného koeficientu, a to najneskôr do konca roka 2020 s podmienkou, že
v prípade nedodržania termínu splatenia dlhu sa spoločnosť TANO s.r.o. zaväzuje
uhradiť mestu Prievidza zmluvnú pokutu vo výške 150 € za každý deň porušenia tejto
podmienky, a to až do doby jej splnenia.
ruší
uznesenie MsR č. 186/20 zo dňa 22.06.2020,
mení
uznesenie MsR č. 185/20 zo dňa 22. 06. 2020 takto: časť II. „neodporúča MsZ“
sa nahrádza textom „neodporúča primátorke mesta“.

číslo: 213/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
informácia o požiadavke ref. obchodu a cestovného ruchu na doplnenie podmienok
do uznesenia MsR č. 184/20 (nájom pozemku pre Jozefa Polkorába),
II.
mení
uznesenie MsR č. 184/20 takto: za text: ...“spotrebované energie bude znášať na
vlastné náklady“ sa dopĺňa text: „počas reprodukovanej hudobnej produkcie mestom
Prievidza nebude púšťať vlastnú hudobnú produkciu“.
číslo: 214/20
Mestská rada
I.
berie na vedomie
požiadavku Heleny Dadíkovej na hľadanie možností zabezpečenia vonkajšieho
kúpaliska pre obyvateľov mesta Prievidza,
II.
žiada druhého zástupcu primátorky mesta
rokovať s vedením mesta Bojnice ohľadom prevádzkovania plážového kúpaliska
mestom Prievidza v letnej sezóne 2020.
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Uznesenia
Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 29. 06. 2020
od 198 do 214

...............................................
Ing. Ľuboš Jelačič
overovateľ I.

..................................................
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
overovateľ II.

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

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

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ
Prievidza 29. 06. 2020
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Výpis hlasovania členov Mestskej rady v Prievidzi
zo dňa 29.06.2020
číslo uznesenia: 198/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 199/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 200/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0
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číslo uznesenia: 201/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 202/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 203/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 204/20

1
2
3
4
5

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
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6
7

Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 205/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 4
Hlasovanie: Za: 4

Proti:0

Hlasoval/a
Neprítomný
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 206/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 4
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 4

Hlasoval/a
Neprítomný
Neprítomná
Proti
Neprítomná
Proti
Proti
Proti

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 207/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0
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číslo uznesenia: 208/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 209/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 210/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 0

Proti: 5

Hlasoval/a
Proti
Neprítomná
Proti
Neprítomná
Proti
Proti
Proti

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 211/20

1
2
3
4

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
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5
6
7

Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 212/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

číslo uznesenia: 213/20

1
2
3
4
5
6
7

Meno, priezvisko
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Katarína Čičmancová
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Branislav Bucák
Helena Dadíková
Ing. Ľuboš Jelačič

Prítomní: 5
Hlasovanie: Za: 5

Proti:0

Hlasoval/a
Za
Neprítomná
Za
Neprítomná
Za
Za
Za

Zdržal sa: 0

Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 29. 06. 2020
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

9.00 h
12.00 h
Podpis:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta

prítomná

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ

prítomný
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Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hl. kontrolórka mesta

prítomná

JUDr. Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie

prítomný

Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu MsÚ

prítomná

Členovia MsR

Príchod: Odchod:

Ing. Branislav Bucák

9. 00 – 12. 00

Helena Dadíková

9.00 – 11. 45

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

9.00 – 12.00

Katarína Čičmancová

ospravedlnená

JUDr. Petra Hajšelová

9. 00 – 12. 00

Ing. Ľuboš Jelačič

9. 00 – 12. 00

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

9. 00 – 12. 00
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