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Zoznam uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 06. 07. 2020 

od 166 do 192 
 
 

166. Zloženie návrhovej komisie 
167. Program rokovania MsZ 
168. Poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na zmenu programu rokovania MsZ 
169. Vyhodnotenie uznesení MsZ 
170. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 

kontrolórky na II. polrok 2020  
171. Výnimka z IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ – prerokovanie návrhu Doplnku č. 1 

k VZN č. 1/2020 bez prerokovania v komisiách MsZ 
172. Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za 

rok 2019 
173. Správa o činnosti a hospodárení Harmónia, n. o., za rok 2019 
174. Projekt s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy – podpora lokálnych komunít 

v meste Prievidza“ 
175. Doplnok č. 4 k IS č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi 
176. Doplnok č. 4 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi 
177. Doplnok č. 4 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza 
178. Schválenie zástupcov mesta v spol. PTH, a.s. 
179. Žiadosť spol. MANUS-SK, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
180. Zmena uzn. MsZ č. 99/20 v znení uzn. č. 147/20 (žiadosť Združenia vlastníkov 

pozemkov na Včelárskej ulici o rozšírenie vecného bremena) 
181. Zmena uzn. MsZ č. 73/17 v znení uzn. č. 95/20 (k stavbe „9579 Prievidza – ul. 

Nábrežná – zah. TS Jurík“) 
182. Žiadosť spol. Mäsiarstvo Fantura, s.r.o., o nájom časti pozemku 
183. Žiadosť Jozefa Polkorába o nájom časti pozemku 
184. Žiadosť Matúša Březovského o nájom časti pozemku 
185. Žiadosť spol. A P S, s.r.o., o nájom časti pozemku 
186. Zrušenie uzn. MsZ č. 148/20 (OVS – nehnuteľnosti Ul. S. Chalupku) 
187. Žiadosť Rastislava Duckého o kúpu pozemku 
188. Žiadosť spol. GRINGO, s.r.o., o uzavretie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 25/19 
189. Zmena uzn. MsZ č. 22/18 v znení uzn. MsZ č. 156/18 (usporiadanie pozemkov na Ul. 

olympionikov) 
190. Zmena uzn. MsZ č. 33/20 (usporiadanie majetku – spol. PM Immobilien, s.r.o.) 
191. Žiadosť Ing. Petra Fungáča a manž. o kúpu časti pozemku 
192. Ponuka spol. Slovak Estate, s.r.o., na využitie predkupného práva mesta Prievidza 
 

 
Zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta Prievidza 

prijatých na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 06. 07. 2020 
 

 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 
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 06. 07. 2020 
od 166 do 192 

 
číslo: 166/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie: PaedDr. Eleonóra Porubcová – predsedníčka,                      
Mgr. Viera Dušičková  - členka, Mgr. Libor Mokrý  – člen,  

II. schvaľuje   
zloženie návrhovej komisie: PaedDr. Eleonóra Porubcová – predsedníčka,                      
Mgr. Viera Dušičková  - členka, Mgr. Libor Mokrý  – člen. 
 

číslo: 167/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 06. 07. 2020,  
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 06. 07. 2020. 
 
číslo: 168/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na zmenu programu rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 06. 07. 2020 – stiahnutie bodu č. 11 „Návrh na 
schválenie zástupcov mesta do orgánov spol. PTH, a.s.“ z rokovania MsZ, 

II. neschvaľuje  
poslanecký návrh Bc. Branislava Gigaca na zmenu programu rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 06. 07. 2020 – stiahnutie bodu č. 11 „Návrh na 
schválenie zástupcov mesta do orgánov spol. PTH, a.s.“ z rokovania MsZ. 
 

číslo: 169/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

 a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi a vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
týkajúcich sa „predaja, kúpy, zámeny, nájmu nehnuteľností a vecných bremien“ za 
obdobie august 2019 – január 2020,  

 b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi, 
 c) Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách,   
II. s l e d u j e  u z n e s e n i a 

rok 2020: 10/II.; 11/II.; 48/II.; 49/II.; 51/II.; 67/II.; 79/II.  
rok 2019: 101/II.; 111/II.; 222/II.; 323/II.; 386/II.; 387/II. 

 rok 2018: 167/II.; 395/II.; 499/II. 
 rok 2017:  224/II; 225/II; 226/II; 227/II; 228/II; 229/II; 230/II; 234/II;  235/II; 238/II.;  
 rok 2016: 336/II.; 547/II.   

rok 2015:  255/II.; 389/III. b)  
rok 2011: 73/IV. až VI. 
rok 2010:  246/II. bod M9  
rok 1997: 224/II. 
Predaj, kúpa, zámena, nájom nehnuteľností:  
rok 2020: 33 
rok 2019: 99, 100, 129, 131, 132, 136, 171, 189, 306, 308, 339, 363, 369  
rok 2018: 22, 23, 24, 40, 156, 249 
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rok 2017: 91, 137, 216, 265, 289  
rok 2016: 201, 271, 272, 273, 423, 490, 491, 492  
rok 2015: 15, 77, 139, 409  
rok 2014: 319, 320, 344, 434  
Vecné bremená:  
rok 2020: 13, 94, 95, 96, 98, 99 
rok 2019: 12, 14, 17, 18, 20, 21, 69, 71, 72, 74, 115, 116, 164, 165, 169/III., 229, 
230, 231,  232, 233, 277, 278, 279, 280/II., 281, 283, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 
334, 398, 399, 400, 401, 403 
rok 2018: 9, 10, 12, 15, 18, 78, 115, 116, 119, 120, 121,122, 123, 179, 181, 182, 
185, 188, 238, 239, 240, 297, 298, 300, 302, 305, 307, 333, 334, 345, 346, 398, 400, 
406, 458, 459, 460, 462, 463,464, 465, 466, 468, 469  
rok 2017: 13, 15, 16, 73, 131, 132, 183, 188, 191, 192, 333, 334, 399, 401, 402, 403, 
405, 406, 407, 408, 409, 455, 464, 508, 509  
rok 2016: 11, 14, 15, 16, 20, 147, 237, 240, 297, 395, 397, 398, 400, 455, 508, 511, 
512  
rok 2015: 110, 270, 273, 274, 278, 325, 371, 372, 378, 433/IV/15 ( druhá odrážka ), 
442, 506, 515  
rok 2014: 262, 293, 347  
rok 2013: 409 
rok 2012: 272 

III.  v y p ú š ť a   z o   s l e d o v a n i a   u z n e s e n i a 
rok 2020: 8/II.; 9/II.; 47/II.; 70/II.  
rok 2018: 223/II. 
Predaj, kúpa, zámena, nájom nehnuteľností:  
rok 2020: 18, 19, 20 
rok 2019: 133, 184, 186, 187, 188, 291, 294, 295, 296, 297, 307, 338, 342, 345, 346, 
356, 406, 407, 417 
rok 2018: 213, 259, 361   
rok 2017: 19 
rok 2016: 34, 331 
Vecné bremená:  
rok 2020: 12 
rok 2019: 167, 168, 236, 285, 347, 402, 404, 405 
rok 2018: 306, 404, 405 
rok 2017: 294, 400, 470 
rok 2016: 12 
rok 2015: 171, 226 

IV. o p r a v u j e   u z n e s e n i a  
 rok 2008:  

152/I. bod b); 152/III. bod a); b) 
takto: v bode I. b); III. a); III. b) sa text „Návrh územného plánu mesta (sídelného 
útvaru) Prievidza –– aktualizácia 2006 formou zmien a doplnkov...“  nahrádza textom 
„Návrh územného plánu mesta (sídelného útvaru) Prievidza –– aktualizácia 2006, 
Zmeny a doplnky č. 10...“ Ostatný text zostáva nezmenený. 

 rok 1997:  
107/I.; II.  
takto: v bode I. v bode II. sa text „Návrh miestneho územného systému ekologickej 
stability sídelného útvaru Prievidza“ nahrádza  textom „Miestny územný systém 
ekologickej stability sídelného útvaru Prievidza, Doplnok č. 2 k ÚPN SÚ Prievidza“. 
Ostatný text zostáva nezmenený. 

V. r u š í   u z n e s e n i e  
 rok 2019: 16 
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číslo: 170/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2020, 

II. schvaľuje  
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2020. 

 
číslo: 171/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na schválenie výnimky 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 
o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú 
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach nebol pred MsZ prerokovaný vo 
všetkých stálych komisiách MsZ,  
b) stanovisko MsR k schváleniu výnimky z IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ 
v Prievidzi, 

II. schvaľuje 
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 o určení 
príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 
výdavkov v školách a školských zariadeniach nebol pred MsZ prerokovaný vo 
všetkých stálych komisiách MsZ.  

 
číslo: 172/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, 
nezisková organizácia,  za rok 2019. 

 
číslo: 173/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 Správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2019. 
 
číslo:  174/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy – 
podpora lokálnych komunít v meste Prievidza“ a možnosti čerpania finančných 
prostriedkov,    

II.  schvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Zmiernenie dopadov koronakrízy– podpora 

lokálnych komunít v meste Prievidza“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 5 476,29 €,  t .j. 10,11% z celkových výdavkov 

na projekt. 
 
číslo: 175/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  
           a)  návrh Doplnku č. 4 k IS č. 54 – Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi, 
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 b) stanovisko MsR k schváleniu výnimky z IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ 
v Prievidzi, 

II. schvaľuje  
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: 176/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

a) návrh Doplnku č. 4 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi, 
b) stanovisko MsR k schváleniu výnimky z IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ 
v Prievidzi, 

II. schvaľuje  
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: 177/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

a) návrh Doplnku č. 4 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza, 
b) stanovisko MsR k schváleniu výnimky z IS č. 95 – Rokovací poriadok MsZ 
v Prievidzi, 

II. schvaľuje  
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: 178/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

návrh primátorky mesta na schválenie zástupcov mesta Prievidza v  obchodnej 
spoločnosti PTH, a.s., JUDr. Katarínu Macháčkovú do funkcie člena predstavenstva, 
a JUDr. Jána Martičeka do funkcie člena dozornej rady,   

II. schvaľuje  
zástupcov mesta Prievidza v obchodnej spoločnosti PTH, a.s., JUDr. Katarínu 
Macháčkovú do funkcie člena predstavenstva, a JUDr. Jána Martičeka do funkcie 
člena dozornej rady,  

III.  žiada primátorku mesta 
predložiť na valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti PTH, a.s., návrh na 
schválenie nových zástupcov mesta podľa bodu II. tohto uznesenia. 

 
číslo: 179/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  
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a) žiadosť spoločnosti MANUS-SK s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Svätoplukova ul. 
90/14, IČO: 45590486,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza 
strpieť na časti pozemkov v k. ú.  Prievidza (Ul. Š Králika) parcela registra C KN                 
č. 929/1, ostatné plochy s výmerou 9 105 m2 a parcela registra C KN č. 910, ostatné 
plochy 10 399 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – optického kábla v chráničke 
pre potreby Zdravotného strediska MANUS-SK, pričom sa bude realizovať pretlakom 
popod cestu.   Predpokladaný rozsah vecného bremena  na pozemkoch je 7 m + 
ochranné pásmo po oboch stranách,  
b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 48185655-
119/2020, ktorú vyhotovil Patricius Sova - GEOSKTEAM dňa 29.06.2020 s 
vyznačením priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v 
popisnej časti GP ako diel 1-2 (na základe doloženej projektovej dokumentácie), 
pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia 
MsZ č. 114/18); 

II.        schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov 
vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza  parcela registra C KN č. 929/1, ostatné plochy 
s výmerou 9 105 m2 a parcela registra C KN č. 910, ostatné plochy 10 399 m2 v časti 
diel 1-2 v rozsahu výmery 16 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – optického kábla 
v chráničke pre potreby Zdravotného strediska MANUS-SK,  v prospech  vlastníka 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza stavby Zdravotné stredisko MANUS-SK súpis. číslo 90 
na parcele registra C KN č. 904/4 na Svätoplukovej ulici č. 90/14, Prievidza,  podľa 
zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 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: 
-  uloženie IS realizovať pretlakom popod cestu, 
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od 
ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne 
a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku 
týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania,  
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu 
s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, 
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia,  
- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta). 

 
číslo: 180/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 99/20 zo dňa 
13.05.2020 v znení uznesenia č. 147/20 zo dňa 08.06.2020,  

II. schvaľuje  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 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: 
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„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: 181/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

návrh na zmenu uznesenia MsZ  v Prievidzi č. 73/17 zo dňa 27.02.2017 v znení 
uznesenia MsZ č. 95/20 zo dňa 13.05.2020 (k stavbe „9579 – Prievidza – ul. 
Nábrežná – zah. TS Jurík“), 

II.  schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 73/17 zo dňa 27.02.2017 v znení uznesenia  MsZ 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: 182/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. Chalupku 175/55, Prievidza, 
IČO: 45 438 528, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského 
pozemku na Ulici J. Kráľa, parc. reg. CKN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 
12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  v predpokladanej výmere 22,4 m2, za účelom 
vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň Kolotoč a rozšírenia kapacity 
a spríjemnenia konzumu obedov občanom Prievidze + sprístupnenie imobilným 
zákazníkom a matkám s kočíkmi, 

b) informáciu, že dňa 10.06.2020 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný  nehnuteľný majetok mesta podľa 
písmena a) tohto bodu, pre spoločnosť Mäsiarstvo Fantura, s.r.o., Prievidza, 

II.   schvaľuje  
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 
12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  pre spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. 
Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 45 438 528, za účelom vybudovania sezónnej 
terasy pre jedáleň Kolotoč a rozšírenia kapacity konzumu obedov občanom Prievidze, 
v rozsahu výmery 22,4 m2, s celoročným užívaním, spôsobom podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona  č. 138/1991Zb. 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 
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služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta, za podmienok: nájomného vo výške: 
0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 
14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí doby nájmu 
žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu, vonkajšiu terasu zriadiť podľa 
predložených vizualizácií. 

 
číslo: 183/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 
11 695 820, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra 
CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3102 m2, v predpokladanej 
výmere 25 m2, nachádzajúcom sa na Námestí slobody, za účelom predaja pečených 
gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov 
v termíne od 01.12.2020 do 03.01.2021. Spotrebované energie bude znášať na 
vlastné náklady, 
b) informáciu, že dňa 10.06.2020 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný  nehnuteľný majetok podľa písmena 
a) tohto bodu, pre Jozefa Polkorába, v termíne od 01.12.2020 do 03.01.2021, 

II.   schvaľuje  
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, zapísaný na LV č. 1, 
zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 25 m2, nachádzajúcom sa na Námestí 
slobody, pre Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 
11 695 820, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych 
výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov za podmienok: nájomného vo výške 
0,20 €/m2/deň,  na dobu určitú  od 1.12.2020 do  03.01.2021 s tým, že spotrebované 
energie bude znášať na vlastné náklady, počas reprodukovanej hudobnej produkcie 
mestom Prievidza nebude púšťať vlastnú hudobnú produkciu  a stánok prispôsobí 
architektonickému vzhľadu susedných drevených stánkov vrátane farebnosti strechy, 
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že medzi 
základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta 
a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú 
slúžiť aj obyvateľom mesta. 

 
číslo: 184/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť Matúša Březovského, Ul. A. Rudnaya 217/34, Prievidza, o nájom časti 
pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN č. 387/1, 
ostatné plochy s výmerou 14909 m2, v rozsahu výmery 175 m2 (záhrady 2x55 m2 
a 1x65 m2), ktorý sa nachádza vedľa bytového domu na Ulici A. Rudnaya, s využitím 
na záhradkárske účely. V súčasnosti je pozemok v nájme Štefana Šnirca, ktorý byt 
predal žiadateľovi a požiadal o ukončenie NZ č. 30/16,  

II.   schvaľuje 
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. 
Prievidza, parcela reg. CKN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2, v rozsahu 
výmery 175 m2 (záhrady 2x55 m2 a 1x65 m2), ktorý sa nachádza vedľa bytového 
domu na Ulici A. Rudnaya, pre Matúša Březovského, Ul. A. Rudnaya 217/34, 
Prievidza,   s využitím na záhradkárske účely, 
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b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy 
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko 
pozemok sa nachádza vedľa bytového domu a bude slúžiť na záhradkárske účely,  
c) za podmienok: nájomného vo výške: 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 1-ročnou 
výpovednou lehotou. 

 
číslo: 185/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti A P S, s.r.o., Bojnická cesta 18D, Prievidza, IČO: 31 623 069, 
o nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. 
CKN č.: 2132/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1435 m2, evidovaná na LV 
č. 1, v  predpokladanej výmere 16 m2, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – 
terasy k prevádzke rýchleho občerstvenia „Treska bar“, ktorá sa nachádza na Ulici A. 
Hlinku, s využitím počas letnej sezóny od 15.4. – 15.10. v roku.  

II.   schvaľuje  
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č.  2132/13, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1435 m2, evidovaná na LV č. 1,                                
v  predpokladanej výmere 16 m2, pre spoločnosť A P S, s.r.o., Bojnická cesta 18D, 
Prievidza, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy k prevádzke rýchleho 
občerstvenia „Treska bar“, ktorá sa nachádza na Ulici A. Hlinku, s využitím počas 
letnej sezóny od 15.4. – 15.10. v roku, 
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. 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 služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta,  
c)  za podmienok: nájomného vo výške: 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., 
na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí doby nájmu žiadateľ 
uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu, riešenia vzhľadu terasy s architektom 
mesta v zmysle Regulatívov letných terás v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi. 
 

číslo: 186/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh mesta na usporiadanie pozemkov z vnútornej časti dvora nachádzajúcich sa 
v okolí objektu bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, 
orientačné číslo 12 B, vedenej na LV č. 12116 ako budova školy, vzhľadom na 
riešenie parkovacích miest pri budúcej realizácií stavby Rekonštrukcia plavárne, 
b) návrh mesta na zrušenie uznesenia MsZ č. 148/20 zo dňa 08. 06. 2020, ktorým bol 
schválený zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza, a to objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 
1938, orientačné číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva č. 12116  ako budova školy, 
druh stavby  11,  na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 530 m2, vrátane vonkajšej kanalizácie a kanalizačnej šachty 
a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 
530 m2, nehnuteľnosti odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-244/2019, 
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 29. 10. 2019, úradne 
overeným Ing. Angelikou Oršulovou dňa 13. 11. 2019 pod č. 1213/2019,  vedené na 
liste vlastníctva č. 12116 (Geometrickým plánom bola stavba – budova školy súpisné 
číslo 1938 na pozemku parcela registra C KN č. 829/14 reálnou deľbou rozdelená na 
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dve samostatné funkčne schopné stavby, ktoré majú rozdielny typ konštrukcie ako 
i účel. Stavba spĺňa technické podmienky reálnej deľby nehnuteľnosti. Jedná sa 
o stavbu školský pavilón s učebňami a hygienickým zariadením na pozemku parcela 
registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2 a stavbu 
skladu na novovytvorenom pozemku parcela registra C KN č. 829/47 s výmerou 49 
m2),  formou obchodnej verejnej súťaže,  

II.  schvaľuje  
zrušenie uznesenia MsZ č. 148/20 zo dňa 08. 06. 2020, ktorým bol schválený zámer 
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a 
to objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné 
číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva č. 12116  ako budova školy, druh stavby  11,  
na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 
530 m2, vrátane vonkajšej kanalizácie a kanalizačnej šachty a pozemku parcela 
registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2, 
nehnuteľnosti odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-244/2019, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 29. 10. 2019, úradne overeným Ing. 
Angelikou Oršulovou dňa 13. 11. 2019 pod č. 1213/2019,  vedené na liste vlastníctva 
č. 12116 (Geometrickým plánom bola stavba – budova školy súpisné číslo 1938 na 
pozemku parcela registra C KN č. 829/14 reálnou deľbou rozdelená na dve 
samostatné funkčne schopné stavby, ktoré majú rozdielny typ konštrukcie ako i účel. 
Stavba spĺňa technické podmienky reálnej deľby nehnuteľnosti. Jedná sa o stavbu 
školský pavilón s učebňami a hygienickým zariadením na pozemku parcela registra C 
KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2 a stavbu skladu na 
novovytvorenom pozemku parcela registra C KN č. 829/47 s výmerou 49 m2),  formou 
obchodnej verejnej súťaže a zrušenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 
zverejnenej dňa 16. 06. 2020. 

 
číslo: 187/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie, 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 4480/23, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 144 m2, vedeného na LV č. 10652            
(parcela registra C KN č. 7839/6, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 145 m2, 
na ktorú LV nie je založený), na účel rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve 
žiadateľa a stavebné účely. Žiada zníženú kúpnu cenu 10,00 €/m2, nakoľko  cez 
pozemok vedie banská kanalizácia, a pri využití pozemku na stavebné účely by 
sa v prípade prekládky kanalizácie muselo počítať s nemalými finančnými 
prostriedkami. Pozemok sa nachádza na Ciglianskej ceste v Prievidzi. Žiadateľ sa 
o pozemok stará a udržiava na ňom poriadok a čistotu,  

b) informáciu o doložení geometrického plánu, 
II. schvaľuje  

a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 7839/6, diel 1, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 145 m2, zameraný Geometrickým plánom č. 48185655-
57/2020, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 12. 05. 2020, úradne 
overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 22. 05. 2020 pod č. 543/2020 z pozemku 
parcela registra E KN č. 4480/23, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 144 m2 
vedenom na liste vlastníctva č. 10652 (týmto GP bol pozemok parcela registra E KN 
č. 4480/23, zastavané plochy a nádvorie upravený na skutočný stav), pre Rastislava 
Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie, občan SR, za cenu 
30,00 €/m2, na účel rozšírenia vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a stavebné 
účely. 
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b) spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho.  

 
číslo: 188/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti GRINGO, s. r. o., so sídlom Ul. A. Žarnova 820/16, 971 01 
Prievidza na uzavretie Dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve č. 25/19 uzatvorenej podľa § 
588 a nasl. Občianskeho zákonníka zo  dňa 08. 10. 2019 medzi  mestom Prievidza 
ako predávajúcim  a spoločnosťou GRINGO, s. r. o., na strane kupujúceho, CE: 
777/2019 zapísaná Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 06. 11. 
2019, pod číslom V 6291/2019, z dôvodu zmeny účelu KZ č. 25/19, nakoľko 
spoločnosť chce v nadstavbe budovy súpisné číslo 820, nachádzajúcej sa na Ulici A. 
Žarnova v Prievidzi vybudovať nadstavbu automumyvárne, bazénu s príslušenstvom 
– plávanie pre deti v zmysle predloženého pôdorysu,  

II. schvaľuje 
uzavretie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 25/19 uzatvorenej podľa § 588 a nasl. 
Občianskeho zákonníka zo  dňa 08. 10. 2019 medzi mestom Prievidza ako 
predávajúcim  a spoločnosťou GRINGO, s. r. o., na strane kupujúceho, CE: 777/2019 
zapísaná Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 06. 11. 2019 pod 
číslom V 6291/2019, predmetom Dodatku č. 1 je zmena článku III. Dôvod prevodu 
Kúpnej zmluvy č. 25/19, a to nasledovne: ,,Nehnuteľnosť podľa Článku II. tejto zmluvy 
sa prevádza na účel prístavby konštrukcie schodiska k autoumyvárni s podmienkou, 
že v nadstavbe budovy súpisné číslo 820 sa bude nachádzať nadstavba 
autoumyvárne, bazén s príslušenstvom – plávanie pre deti v zmysle predloženého 
pôdorysu.“  
 

číslo: 189/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie  

návrh na zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi 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,  

II.  schvaľuje  
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: 190/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 33/20 zo dňa 27.01.2020,    
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II.  schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 33/20 zo dňa 27.01.2020 takto: v časti II. sa pôvodný text 
vypúšťa  a nahrádza sa textom: 
„majetkovoprávne usporiadanie formou nájmu jedného stĺpu postaveného na časti 
pozemku parcela registra CKN č. 5156/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 1m2, zapísaný na LV č. 3345 vo vlastníctve PM Immobilien, s.r.o., Bánovce 
nad Bebravou a to za cenu 1€ jednorazovo za celý predmet nájmu a 
majetkovoprávne usporiadanie bezodplatným prevodom do majetku mesta druhého 
starého stĺpu s podzemným káblom na Ulici J.I.Bajzu“.  

 
číslo: 191/20 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie                                                                                     

a) žiadosť  Ing. Petra Fungáča a manželky,  spoločný trvalý pobyt Ulica 1. mája 42 A, 
Prievidza, o  kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, časti  pozemku z parcely registra E 
KN  č. 87,  záhrada v rozsahu výmery 80 m2  na Ulici 1. mája v Hradci, na 
záhradkárske účely v zmysle ÚP,  
b)  informáciu, že zámer mesta prenechať do nájmu prebytočný majetok pre                     
Ing. Petra Fungáča a manž. bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi číslo 113/20 zo dňa 13.5.2020, 
c) informáciu o doložení GP č. 48 185 655–109/2020, 

II.  schvaľuje 
zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 113/20 zo dňa 13.5.2020 na základe doloženia 
geometrického plánu, takto:  
text v časti II. „nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra E KN č. 87, 
záhrada v rozsahu výmery 80 m2 v k.ú. Hradec, na Ulici 1. mája v Hradci,“  
sa vypúšťa a nahrádza sa textom:  
„nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,   pozemok  parcela registra CKN č. 356/2, záhrada 
s výmerou 73 m2 a parcela registra CKN č. 339/6, vodná plocha s výmerou 10m2 
zamerané a odčlenené z pozemku parcela registra E KN  č. 87,  záhrada s výmerou 
5278 m2, Geometrickým plánom č. 48 185 655–109/2020, vyhotoveným 
spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, 
pozemky spolu vo výmere 83 m2, vedené na LV č. 877.“ 

 
číslo: 192/20  
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

ponuku spoločnosti Slovak Estate s.r.o., Bratislava na využitie predkupného práva 
mesta Prievidza na spoluvlastnícky podiel ¼, v ich vlastníctve, na pozemku v k.ú. 
Bojnice, parcela registra CKN č. 3512/19, orná pôda, vo výmere 108m2, zapísaná na 
LV č. 4320. Mesto Prievidza má na tomto pozemku spoluvlastnícky podiel  256/512.  
Spoločnosť ponúka kúpnu cenu  vo výške 20 €/m2, t. j.  spolu za cenu 2160€ 
(pozemok sa nachádza pod kruhovým objazdom v Bojniciach  pri STK Dekra 
Slovakia a Unipharme), 

 II.  neschvaľuje  
využitie predkupného práva a kúpu spoluvlastníckeho podielu ¼, na pozemku, ktorý 
sa nachádza pod kruhovým objazdom v Bojniciach  pri STK Dekra Slovakia 
a Unipharme v k.ú. Bojnice, parcela registra CKN č. 3512/19, orná pôda, vo výmere 
108 m2, zapísaná na LV č. 4320 vo vlastníctve Slovak Estate s.r.o., Bratislava, za 
kúpnu cenu vo výške 20 €/m2, čo spolu predstavuje kúpnu cenu 2160€. 
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa 06. 07. 2020 
od 166 do 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

N á v r h o v á   k o m i s i a 
 
 
 
 
 
 

   .........................................             .......................................               .................................... 
PaedDr. Eleonóra Porubcová Mgr. Viera Dušičková   Mgr. Libor Mokrý 

predsedníčka                členka                                             člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  08. 07. 2020 
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza prijaté na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi dňa 06. 07. 2020 

 
 
 
 

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 
Mestské zastupiteľstvo 
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. schvaľuje  
 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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

N á v r h o v á   k o m i s i a 
 
 
 
 
 
 

   .........................................             .......................................               .................................... 
PaedDr. Eleonóra Porubcová Mgr. Viera Dušičková   Mgr. Libor Mokrý 

predsedníčka                členka                                          člen 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  08. 07. 2020 


