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N á v r h  
u z n e s e n i a 

Mestského zastupite ľstva v Prievidzi na de ň 28.10.2014 
 
 
Uznesenie č. ............./14 
 
 
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
I.          b e r i e   n a   v e d o m i e 
            a)  Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi, 

 b) Správu o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 25. 8. 2014 do 27. 10. 2014,  
   c) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi; 
 
 
II. s l e d u j e  u z n e s e n i a 

rok 2014:  38/II.; 88/II.; 138/II.; 199/II.;    
rok 2013: 136/III. body a., b.; 345/II.; 473/II.;  
rok 2011: 73/IV. až VI., 238/III.; 
rok 2010: 246/II. body M3, M9;  
rok 1997: 224/II.;   

 
 Majetkoprávne veci  

rok 2014:  16, 17, 28, 67, 70, 73,  103, 122, 147,149,165, 172, 174, 180, 193, 222, 
223, 228, 230, 232, 246, 248, 249, 250, 260,  261, 262, 265, 266,  267, 
268, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 293, 306, 309, 311, 313, 314, 315, 
320, 319, 324, 327, 328, 331, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352,486, 

 
rok 2013: 75, 154, 237, 326, 368, 364,  
rok 2012:  43, 171, 185, 231, 268 
rok 2010: 306/II. 
rok 2009: 318/III.;  
rok 2006: 546/III.;  
rok 2003: 76/I.; 

 
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 2014: 97/II, 98/II., 202/II., 203/II.,  294/II., 365/II., 365/III.,   
rok 2013:  9/II. body a., b., c., 465/II., 480/II., 

 
 Majetkoprávne veci  

rok  2014:       9, 10, 11, 13, 18,  54, 55, 56, 63, 71,102, 105,  106, 108, 109,  110,  
112,  114,  115,  116, 118,  119, 150,  152, 153,  157,  158,  159, 160,  
161, 162,  163,  168, 169,  171,  173,  175,  177,  179, 181,  192,  200, 
217, 233,  234,  235, 236, 237, 238,  239,  240, 242, 243, 244,  245, 
247,  278, 279,  280,  282,  283, 287,  292,  319, 330,  332, 333,  334,  
335, 336, 337,  339, 340,  342, 343, 344,   

    
 
rok 2013:  400,  404,  408,  445,  460, 485  

 
 rok 2012: 182 
 rok 2010: 278 
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IV. o p r a v u j e   u z n e s e n i a 
 Majetkoprávne veci 

rok 2014:  246, 384 
 

V. r u š í  u z n e s e n i a 
 Majetkoprávne veci  

rok 2014: 12, 57, 72, 111, 164  
 

Návrh na opravu uznesenia č. 246/14 zo dňa 27. 5. 2014 
 
Dôvodová správa: 
 
Právna kancelária predkladá  návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva                     
č. 246/14 zo dňa 27.05.2014, ktorým bol schválený prevod hnuteľného a nehnuteľného 
majetku a zriadenie vecného bremena pre spoločnosť PTH, a.  s., so sídlom v Prievidzi, Ul. 
G. Švéniho 3H, a to z dôvodu vypracovaných geometrických plánov na zameranie vecného 
bremena (v počte 25 ks) čo je v súlade s uzatvorenou Kúpnou zmluvou, zmluvou o zriadení 
vecného bremena a zmluvou o vysporiadaní vzájomných vzťahov zo dňa 03.júna 2014 (bod 
4.4). 
 
Uznesenie MsZ č. 246/14 zo dňa 27.05.2014 sa opravuje takto: 
v časti II. bod b)  sa za text   „- parcela registra C KN č. 1871/2, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 284 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-6 a VS-7),“ dopĺňa text: 
„ - parcela registra C KN č. 1834, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 922 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-6 a VS-7),  
- parcela registra C KN č. 1835/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 725 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-6 a VS-7), 
- parcela registra C KN č. 1835/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 899 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-6 a VS-7) , 
- parcela registra C KN č. 1859/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 298 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-6 a VS-7), 
- parcela registra C KN č. 1859/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 83 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-6 a VS-7) , 
- parcela registra C KN č. 5050/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 155 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-16 ), 
- parcela registra C KN č. 5050/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 107 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-16) , 
- parcela registra C KN č. 5045/1, ostatné plochy s výmerou 9 912 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-17 a VS-18) ,  
- parcela registra C KN č. 5046/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3990 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-17 a VS-18) ,  
 - parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 474 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-17 a VS-18) , 
- parcela registra C KN č. 5050/1, ostatné plochy s výmerou 14 121 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-17 a VS-18) , 
- parcela registra C KN č. 5036/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 243 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-17 a VS-18) ,  
- parcela registra C KN č. 5036/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 774 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-17 a VS-18) ,  
- parcela registra C KN č. 4875/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 102 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-19) ,  
- parcela registra C KN č. 4973, ostatné plochy s výmerou 5 889 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-19) ,  
- parcela registra C KN č. 4983/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 134 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-19) ,  
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- parcela registra C KN č. 4989, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 311 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-19) ,  
- parcela registra C KN č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 881 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-19) ,  
 - parcela registra C KN č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 881 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-20) ,  
  - parcela registra C KN č. 5511/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 139 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6360/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 528 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6378, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 959 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 378 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/37, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 344 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 497 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/62, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 640 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/119, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 535 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6628/120, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 315 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/22, záhrada s výmerou 1 682 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/23, záhrada s výmerou 349 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/24, záhrada s výmerou 747 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/25, záhrada s výmerou 1 966 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
23, VS-24 a VS-25) ,  
 - parcela registra C KN č. 6652/35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 446 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 400 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/52, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 206 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/60, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 363 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/89, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 187 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/90, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 195 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/180, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/183, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 199 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
 - parcela registra C KN č. 6652/184, ostatné plochy s výmerou 58 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/186, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 338 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 6652/187, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
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- parcela registra C KN č. 6652/188, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
 - parcela registra C KN č. 6652/189, ostatné plochy s výmerou 28 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 1-272, orná pôda s výmerou 167 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 1-159, ostatné plochy  s výmerou 485 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 1-164, ostatné plochy s výmerou 4 876 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 1-769/1, ostatné plochy s výmerou 9 574 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra E KN č. 91-830/1, trvalé trávnaté porasty s výmerou 1 556 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-23, VS-24 a VS-25) ,  
- parcela registra C KN č. 5289/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 34 705 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5289/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 248 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
  - parcela registra C KN č. 5291/1, ostatné plochy s výmerou 20 720 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5291/2, ostatné plochy s výmerou 26 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5291/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 28 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5291/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5291/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 42 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5291/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 37 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
- parcela registra C KN č. 5297, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 096 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5305/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 709 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5314/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 050 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER,  
- parcela registra C KN č. 5325/1, ostatné plochy s výmerou 21 040 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5327/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 53 855 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5332, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 958 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
 - parcela registra C KN č. 5341, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 454 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5343, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 147 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 815 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5345/10, ostatné plochy s výmerou 1 899 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
 - parcela registra C KN č. 5345/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5345/30, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 81 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
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 - parcela registra C KN č. 5345/31, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 86 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
- parcela registra C KN č. 5346/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 277 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5346/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 534 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
 - parcela registra C KN č. 5346/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 763 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5347/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 764 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5348/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 962 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5351, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 058 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5353/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 656 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
 - parcela registra C KN č. 5361, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 277 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5363/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 488 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5385, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 597 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5392/1, ostatné plochy s výmerou 5 724 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
 - parcela registra C KN č. 5399/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 196 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5399/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 33 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5399/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 237 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
 - parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy s výmerou 11 668 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
- parcela registra E KN č. 11-3907/2, ostatné plochy s výmerou 6 313 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
- parcela registra C KN č. 5293/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 706 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 5393, ostatné plochy s výmerou 18 693 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,   
 - parcela registra C KN č. 5395, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 785 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5 – sídl. SEVER) ,  
- parcela registra C KN č. 1218/20, ostatné plochy s výmerou 643 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-11),  
 - parcela registra C KN č. 1209/16, ostatné plochy s výmerou 824 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1209/4, ostatné plochy s výmerou 571 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1217/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 452 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1218/10, ostatné plochy s výmerou 608 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1218/29, ostatné plochy s výmerou 164 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1217/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 385 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-11),  
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- parcela registra C KN č. 1213/2, ostatné plochy s výmerou 4 349 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-11),  
- parcela registra C KN č. 1213/11, ostatné plochy s výmerou 382 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-11),  
- parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 474 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 808 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5089/1, ostatné plochy s výmerou 13 275 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5086/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 206 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5086/61, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 343 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5046/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 990 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5086/66, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5046/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 80 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5046/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 210 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5045/1, ostatné plochy s výmerou 9 912 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-13),  
- parcela registra C KN č. 5086/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 206 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5066/1, ostatné plochy s výmerou 5 416 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5064, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 046 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5061/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 020 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5061/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 929 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 474 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
 - parcela registra C KN č. 5075/1, ostatné plochy s výmerou 8 062 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5034/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 267 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5075/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 67 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5075/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 92 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5075/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 264 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
 - parcela registra C KN č. 5061/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 934 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5072, ostatné plochy s výmerou 2 555 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-14 a VS-15),  
- parcela registra C KN č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 808 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-14 a VS-15),   
 - parcela registra C KN č. 5055, ostatné plochy s výmerou 8 222 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-14 a VS-15),  
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- parcela registra C KN č. 5019/6, ostatné plochy s výmerou 3 000 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-21),  
- parcela registra C KN č. 4866, ostatné plochy s výmerou 12 473 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-21),  
 - parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné plochy s výmerou 17 534 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-21),  
- parcela registra C KN č. 5019/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 761 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS -21) 
- parcela registra C KN č. 5020, ostatné plochy s výmerou 5 077 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-21),  
- parcela registra C KN č. 4864, ostatné plochy s výmerou 16 376 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-21),  
 - parcela registra C KN č. 5026/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 411 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS -21) 
- parcela registra C KN č. 2531, ostatné plochy s výmerou 19 735 m2 (Prípojka k futbalovému 
štadiónu a rozvody okruhu PK-2),  
 - parcela registra C KN č. 2548/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 512 m2(Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2)  
- parcela registra C KN č. 2548/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 888 m2(Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2)  
- parcela registra C KN č. 2553/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 957 m2(Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2)  
 - parcela registra C KN č. 2570/5, ostatné plochy s výmerou 2 945 m2 (Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2),  
- parcela registra C KN č. 2570/6, ostatné plochy s výmerou 3 607 m2 (Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2),  
- parcela registra E KN č. 11-3713/2, ostatné plochy s výmerou 6 139 m2 (Prípojka 
k futbalovému štadiónu a rozvody okruhu PK-2),  
- parcela registra C KN č. 788/7, ostatné plochy s výmerou 15 875 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 791/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 298 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 829/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 780 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 788/1, ostatné plochy s výmerou 77 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 788/15, ostatné plochy s výmerou 325 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 788/16, ostatné plochy s výmerou 3 109 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 789, ostatné plochy s výmerou 5 814 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 95, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 777 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 99, ostatné plochy s výmerou 12 713 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 70, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 668 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 90/1, ostatné plochy s výmerou 21 387 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 78, ostatné plochy s výmerou 25 164 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 88, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 573 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
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- parcela registra C KN č. 71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 718 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 83, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 443 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
  - parcela registra C KN č. 90/3, ostatné plochy s výmerou 467 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 16 460 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 893/6, ostatné plochy s výmerou 14 213 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 880 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 910, ostatné plochy s výmerou 10 399 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 931, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 176 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 895, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 144 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 920/1, ostatné plochy s výmerou 7993 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 916, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1336 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 3978/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14217 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 3977/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9669 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 3980/2, ostatné plochy s výmerou 4931 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 3980/36, ostatné plochy s výmerou 4815 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 45/1, ostatné plochy s výmerou 21 994 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 50, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 604 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 51, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 541 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
  - parcela registra C KN č. 54, ostatné plochy s výmerou 11 609 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 60, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 560 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
  - parcela registra C KN č. 66/1, ostatné plochy s výmerou 23 026 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 66/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 128 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 66/7, ostatné plochy s výmerou 958 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 718 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 78, ostatné plochy s výmerou 25 164 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 101, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 275 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 75, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5965 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
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  - parcela registra C KN č. 30, ostatné plochy s výmerou 12 483 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
  - parcela registra C KN č. 958/1, ostatné plochy s výmerou 4 596 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
  - parcela registra C KN č. 11/1, ostatné plochy s výmerou 5 790 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
  - parcela registra C KN č. 13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 455 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 929/1, ostatné plochy s výmerou 9105 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 110, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9382 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 116/1, ostatné plochy s výmerou 27612 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 124, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4623 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 403, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 985 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 404, ostatné plochy s výmerou 6399 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 421/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4434 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 395, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1599 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 150, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3139 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 155/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22058 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 155/6, ostatné plochy s výmerou 180 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 387/1, ostatné plochy s výmerou 14909 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 3670/2, ostatné plochy s výmerou 246 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 1184/53, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 49 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 1184/54, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 121 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11881 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 4993/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 163 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 4997/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5082/93, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 86 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5082/91, ostatné plochy s výmerou 336 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 5082/122, ostatné plochy s výmerou 1296 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra C KN č. 5081, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2915 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2808 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
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 - parcela registra C KN č. 5075/1, ostatné plochy s výmerou 8062 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29474 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5075/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 264 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 5089/1, ostatné plochy s výmerou 13275 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 610 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 20/1, ostatné plochy s výmerou 10199 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra C KN č. 25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5980 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 909, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 335 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 3676/1, záhrada s výmerou 204 m2(Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
 - parcela registra C KN č. 787/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1948 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra E KN č. 2133/2, orná pôda s výmerou 3310 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 2131/101, ostatné plochy s výmerou 7859 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
- parcela registra E KN č. 2127/14, orná pôda s výmerou 81 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 3379/2, ostatné plochy s výmerou 269 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 3671/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 3670/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 42 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 3670/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 3672, záhrada s výmerou 47 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 3551/6, záhrada s výmerou 79 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 3551/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 54 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 3562/2, ostatné plochy s výmerou 22 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 959/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3342 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 2573, orná pôda s výmerou 1712 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 2572, orná pôda s výmerou 1401 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
   - parcela registra E KN č. 2324/103, ostatné plochy s výmerou 102 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 2328/1, ostatné plochy s výmerou 770 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 2535/1, ostatné plochy s výmerou 2737 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-PÍLY),  
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 - parcela registra E KN č. 2617/1, ostatné plochy s výmerou 44 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra E KN č. 2618/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-PÍLY), 
 - parcela registra E KN č. 2619, ostatné plochy s výmerou 36 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 9-2685/101, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1367 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-PÍLY), 
- parcela registra E KN č. 5028, ostatné plochy s výmerou 6047 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
 - parcela registra E KN č. 5029, ostatné plochy s výmerou 5313 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-PÍLY),  
- parcela registra E KN č. 5033, orná pôda s výmerou 3965 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-
PÍLY), 
- parcela registra C KN č. 1156/2, záhrada s výmerou 44 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-9, 
VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 1161/2, záhrada s výmerou 395 m2 (Tepelný rozvod okruhu VS-9, 
VS-10 – MLÁDEŽ), 
- parcela registra C KN č. 1835/6, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 3605 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 1871/2, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 284 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1891/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 225 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1891/3, ostatné plochy s výmerou 392 m2 (Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1901/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1466 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1905/1, ostatné plochy s výmerou 391 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1905/5, ostatné plochy s výmerou 2268 m2 (Tepelný rozvod 
okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1933/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1343 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1936/3, ostatné plochy s výmerou 6857 m2(Tepelný rozvod 
okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 1940/21, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 42 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 1940/22, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 2193 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1940/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 512 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2050/1, ostatné plochy s výmerou 1941 m2(Tepelný rozvod 
okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2051/3, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 372 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 2051/16, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 3249 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2051/19, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 306 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2062, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 50 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
- parcela registra C KN č. 2068, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 4879 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
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  - parcela registra C KN č. 2071/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 318 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
   - parcela registra C KN č. 2072/1, ostatné plochy s výmerou 6765 m2(Tepelný rozvod 
okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2072/3, ostatné plochy s výmerou 455 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2072/6, ostatné plochy s výmerou 375 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2074, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2529 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2080, ostatné plochy s výmerou 850 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2090/6, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 2191 m2 

(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2098, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 427 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2100/2, ostatné plochy s výmerou 507 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra C KN č. 2100/15, zastavané plochy a nádvoria   s výmerou 85 m2 (Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2100/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1940/1/16, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12362 
m2(Tepelný rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 1941/1, záhrada s výmerou 1792 m2(Tepelný rozvod okruhu VS-
9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2014, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra C KN č. 2015, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra E KN č. 3546/2, ostatné plochy s výmerou 6492 m2(Tepelný rozvod 
okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra E KN č. 11-266, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3978 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra E KN č. 272/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2114 m2(Tepelný 
rozvod okruhu VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
  - parcela registra E KN č. 333, ostatné plochy s výmerou 984 m2(Tepelný rozvod okruhu 
VS-9, VS-10 – MLÁDEŽ),  
 - parcela registra E KN č. 277, ostatné plochy s výmerou 80 m2(Tepelný rozvod okruhu VS-
9, VS-10 – MLÁDEŽ). 
a v časti I. bod b) a v časti II. bod b) : 
 sa text  „- parcela registra C KN č. 5004“  nahrádza textom   „parcela registra C KN č. 
5004/1“ a text  „Sekundárne rozvody“   nahrádza textom    „Tepelný rozvod“ 
 

Návrh na opravu uznesenia MsZ č. 384/14 zo dňa 30. 9. 2014 
 

Dôvodová správa 
Právna kancelária predkladá návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 384/14, ktorým bolo 
schválené zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí – rozšírenie 
elektrickej siete NN a rozvodnej skrine v prospech SSE – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, 
Pri Rajčianke 2927/8, a to  pre potreby zápisu vkladu do KN a zosúladenie návrhu zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
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Uznesenie MsZ č. 384/14 dňa 30.09.2014 sa opravuje tak, že v časti II. sa za text „ rozvodnej 
skrine“  dopĺňa text  „a tiež strpieť vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek čase na účel  
prevádzkovania a vykonávania údržby a opráv inžinierskych sietí“ 

 
Rok 2014  
 
Uznesenie č. 38/II./2014             
II.       schvaľuje  

a) spracovanie projektového zámeru s názvom: „Revitalizácia Domu služieb v 
Prievidzi“,  

b) vypracovanie architektonicko – historického výskumu, umelecko – historického 
výskumu a  žiadosti o NFP k projektu  názvom: „Revitalizácia Domu služieb v 
Prievidzi“ v súlade  s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 
Regionálneho operačného programu. 

 
Všetky relevantné  výskumy boli úspešne ukončené a odovzdané, bola podaná žiadosť na 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza na vypracovanie stanoviska  
k zámeru mesta revitalizovať národnú kultúrnu pamiatku – Dom bytový, nárožný, situovaný 
na parcele č. 2118/1, k.ú. Prievidza. Súčasne sa pripravuje  projektová dokumentácia 
potrebná k vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
- uznesenie v sledovaní 

Uznesenie č. 88/II./14 
Mestské zastupiteľstvo 
II.         schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi 
technológiou E-cinema“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 2 360 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na  
            projekt. 

 
Projekt bol úspešný, čakáme na podpis zmluvy o poskytnutie dotácie.  
- uznesenie v sledovaní 

Uznesenie č. 97/II./14 
Mestské zastupiteľstvo  
II.       schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia Základnej školy na Mariánskej ulici      
    v Prievidzi - zníženie energetickej náročnosti budovy školy“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 8 177 €,  t.j. 38% z celkových výdavkov na     
   projekt. 

Projekt bol neúspešný. 
- návrh na vypustenie zo sledovania 

Uznesenie č. 98/II./14 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje    

a) predloženie projektu s názvom: „Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 3 500 €,  t.j. 20,5% z celkových výdavkov na 

projekt. 

Projekt bol neúspešný. 
- návrh na vypustenie zo sledovania 
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Uznesenie č. 138/II./14  
Mestské zastupiteľstvo  
II.  schvaľuje    

zrušenie a likvidáciu spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s., IČO   
47 414 570. 
 
V súčasnosti prebieha zdĺhavý proces smerujúci k zrušeniu a likvidácii spoločnosti.  
- uznesenie v sledovaní 

 
Uznesenie č.199/II./14 
Mestské zastupiteľstvo  
II.  ukladá prednostovi MsÚ 

prehodnotiť sporné ustanovenia VZN mesta Prievidza  č. 136/2013 o držaní psov na 
území mesta a podľa výsledkov prehodnotenia a potreby predložiť návrh VZN, ktoré 
nahradí VZN mesta Prievidza č. 136/2013 v znení Doplnku č. 1, a ktoré bude 
v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
Okresná prokuratúra Prievidza podala proti VZN  protest, ktorému mesto Prievidza na 
základe uznesenia MsZ nevyhovelo, na základe čoho podala prokuratúra žalobu. 
Právna kancelária podala vyjadrenie na Krajský súd Trenčín a čaká na podanie súdu.  

- uznesenie v sledovaní 

Uznesenie č. 202/II./14 
Mestské zastupiteľstvo  
II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Zjednosmernenie Ulice P. Benického a Ulice A. H. 
Gavloviča na sídlisku Píly v Prievidzi“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 745 € t.j. 42,6 % z celkových výdavkov na projekt. 
 

Projekt bol úspešne ukončený. 
- návrh na vypustenie zo sledovania 

 
Uznesenie č. 203/II./14 
Mestské zastupiteľstvo           
II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Na prievidzskom rínku“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 1 700 € t.j. 50 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
Projekt bol úspešne ukončený.  
- návrh na vypustenie zo sledovania 

Uznesenie č.  294/II./14 
Mestské zastupiteľstvo 
II.  schvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Revitalizácia vyhliadky na Mariánskom vŕšku“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 500 € t.j. 14,3 % z celkových výdavkov na 

projekt. 
Projekt nebol úspešný.  
- návrh na vypustenie zo sledovania 
 

Uznesenie č. 365/II./III./14 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje    
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postúpenie práv a záväzkov zo Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku 
a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly zo dňa 08.12.1997 v znení jej 
Doplnkov č. 1 až 39 na postupníka spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., 
žiada primátorku mesta a Dozornú radu spoločnosti CITY ARENA, s.r.o., 
v prípade, že nedôjde k uzavretiu tejto dohody a spoločnosť CITY ARENA, s.r.o., nebude 
mať štatutárny orgán (konateľa), vykonať všetky právne úkony za účelom zabezpečenia 
riadneho chodu športovej haly, t.j. najmä podanie návrhu na zrušenie spoločnosti CITY 
ARENA, s.r.o. a návrhu na vydanie  predbežného opatrenia. 
Dňa 11.09.2014 bola uzatvorená Zmluva o postúpení práv a záväzkov, ktorá nadobudla 
účinnosť dňom 12.09.2014. 

- návrh na vypustenie uznesenia zo sledovania 

Rok 2013 
Uznesenie č. 9/II./2013 
Mestské zastupiteľstvo 
II.   schvaľuje  

a) zámer kúpy stavby bytového domu 2 x 12 nájomných bytových jednotiek 
realizovaného investorom TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka, IČO 36797006, v rámci 
investičnej akcie „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b. j. a inžinierske siete 
Gazdovská ul. Prievidza“ na základe projektovej dokumentácie č. 02/2013 
projektanta CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza,  
 

b) kúpnu cenu za kúpu stavby bytového domu vo výške 1 052 637 € (slovom jeden 
milión päťdesiatdvatisícšesťstotridsaťsedem eur) vrátane DPH a kúpnu cenu za kúpu 
technickej vybavenosti k bytovému domu vo výške 100 320 € (slovom stotisíc 
tristodvadsať eur) vrátane DPH, 
 

c) podanie žiadostí mesta Prievidza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR o poskytnutie dotácie a na Štátny fond rozvoja bývania o úver na 
zaplatenie kúpnej ceny bytového domu a jeho technickej vybavenosti. 

 

 Stavba bytového domu 2 x 12 nájomných bytových jednotiek bola zrealizovaná 
investorom TO–MY-STAV, s.r.o., Kanianka v rámci investičnej akcie „Výstavba 
nájomných bytov 2x12 b.j. a inžinierske siete Gazdovská ul. Prievidza“ na základe 
projektovej dokumentácie č. 02/2013 projektant CADPROJEKT, s. r. o., Prievidza, 
kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v decembri 2013. V zmysle tohto uznesenia 
bola podaná žiadosť mesta Prievidza na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR o poskytnutie dotácie a na Štátny fond rozvoja bývania 
o úver na zaplatenie kúpnej ceny bytového domu a jeho technickej vybavenosti. 
Žiadosť bola posúdená kladne, zmluva o poskytnutí dotácie a zmluva o úvere boli 
podpísané, faktúry súvisiace s vlastnými zdrojmi boli uhradené a faktúry na uvoľnenie 
úveru a dotácie boli spolu s prílohami predložené na kontrolu na Okresný úrad 
Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, odkiaľ boli po kontrole predložené na 
úhradu na ŠFRB a na MDVaRR SR. Úhrada faktúr úveru a dotácie bola vykonaná 
v auguste 2014. 

- návrh na vypustenie zo sledovania 
 
Uznesenie č. 136/III./13 
Mestské zastupiteľstvo  
III. poveruje primátorku mesta 
a) vypovedaním Komisionárskej zmluvy zo dňa 01.10.2010 uzavretej s obchodnou 

spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o. v znení všetkých jej doplnkov k 31.12.2013, a podľa 
potreby vypovedať aj ostatné zmluvy uzavreté s obchodnou spoločnosťou TEZAS, 
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spol. s r.o., ktoré majú logickú súvislosť so zabezpečovaním činností súvisiacich 
s komisionárskou zmluvou; 

 
b)  uzatvorením komisionárskych zmlúv, prípadne iných zmlúv podobného charakteru, 

najmä so spoločnosťami a organizáciami, v ktorých má mesto Prievidza majetkovú 
účasť alebo je ich spoluzakladateľom, prípadne s inými osobami za podmienky 
dodržania zákona o verejnom obstarávaní, za účelom zabezpečenia všetkých 
povinností a starostlivosti o majetok vyplývajúcich najmä zo zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 
Právna kancelária v zmysle prijatého uznesenia pripravila výpoveď komisionárskej zmluvy. 
Spoločnosť TEZAS, s. r. o., prevzala výpoveď komisionárskej zmluvy dňa 30.04.2013. 
Výpoveď bola účinná k 31.12.2013. Mesto Prievidza uzavrelo dňa 30.9.2013 Komisionársku 
zmluvu so spol. POH, a.s., na účel zabezpečenia služieb v oblasti odpadového 
hospodárstva. Dňa 05.12.2013 bola na základe verejného obstarávania uzavretá zmluva 
o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve so spol. T+T, a.s., so sídlom v Žiline. So 
spol. UNIPA spol. s r.o., je uzatvorená komisionárska zmluva, na základe ktorej spol. 
zabezpečuje služby týkajúce sa verejnej zelene. Dňa 30.12.2013 bola podpísaná so spol. 
UNIPA spol. s r.o., nájomná zmluva, na základe ktorej sa spoločnosti prenechal do nájmu 
majetok mesta na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a rovnako dňa 
30.12.2013 bola podpísaná aj komisionárska zmluva upravujúca zabezpečenie služieb 
v oblasti pohrebníctva. Komisionárska zmluva uzatvorená so spol. TEZAS, s.r.o. na triedený 
(separovaný zber)- triedenú linku, kontajnery, bola vypovedaná  a výpovedná lehota končí 
dňa 31.12.2014. Po uplynutí výpovednej lehoty bude tento majetok následne prenechaný do 
nájmu, resp. komisionárskej starostlivosti tretiemu subjektu.      

- uznesenie v sledovaní 
 
Uznesenie č. 345/II./13  
Mestské zastupiteľstvo 
II.            schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom 
realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP, 
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t. j. vo  výške 48 100,66 €.  
 
Projekt bol úspešný, prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa, následne sa 
začne s realizáciou aktivít projektu. Predpokladaný termín ukončenia aktivít projektu: jún 
2015. 

- uznesenie v sledovaní 

Uznesenie č. 465/II./13  
Mestské zastupiteľstvo 
II.        schvaľuje 

a) predloženie projektu s názvom: „Modernizácia monitorovacieho kamerového systému 
v meste Prievidza  “  , 

b) kofinancovanie projektu vo výške 2 000 € t.j. 20 % z celkových výdavkov na projekt. 

Projekt bol neúspešný. 
- návrh na vypustenie zo sledovania  
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Uznesenie č. 473/II./13 
Mestské zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice  
„Rekonštrukcia oceľovej lávky cez rieku Nitra“. 

 
Úloha v plnení. Dňa 31.12.2013 uzatvorilo mesto Prievidza Zmluvu o spolupráci s mestom 
Bojnice. Na základe uskutočneného rokovania a verejného obstarávania bola uzavretá 
Zmluva o dielo na vyhotovenie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie i realizačná dokumentácia sú odovzdané. Stavebné povolenie je vydané 
a právoplatné. Stavenisko je odovzdané dodávateľovi stavebných prác spoločnosti ZUS 
servis Žiar nad Hronom. Práce na lávke sú začaté.   

- uznesenie v sledovaní 

 
Uznesenie č. 480/II./13 
Mestské  zastupiteľstvo 
II. schvaľuje  

a) účel, na ktorý sa podpora požaduje – kúpa nájomného bytového domu 2 x 12 b.j. – 
Bytový dom SO 01 a technická vybavenosť, Gazdovská ulica, Prievidza,  

b) investičný zámer – realizovať kúpu nájomného bytového domu 2 x 12 b.j.  -  Bytový 
dom SO 01 a technická vybavenosť, Gazdovská ulica, v k.ú. Prievidza, na  parcelách 
č. 6652/176 a č. 6652/177, vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracovala projektová kancelária CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza,  

c) spôsob financovania kúpy bytového domu: podpora zo ŠFRB vo výške 60 % - 
631.582,20 € a dotácia z MDVaRR SR vo výške 40%   - 421.054,80 €, spôsob  
financovania technickej vybavenosti: dotácia 55 848,00 € a vlastné zdroje 36 225,86 
€,  

d) žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom 
fonde rozvoja a bývania, ktorý nahradil zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vo výške 631.582,20 €, 

e) spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB nehnuteľnosťou – Bytový dom SO 01, LV 
č. 10111, na parcele č. 6652/176 a č. 6652/177 vo vlastníctve spoločnosti TO-MY-
STAV s.r.o., Lesná 335/9, 972 17  Kanianka, IČO: 36797006, spoluvlastnícky podiel 
1/1, 

f) súhlas s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti 
úveru, najmenej však po dobu 30 rokov, 

g) súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB, 
h) súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (§ 

22 zákona č. 443/2010 Z.z.), 
i) uzatvorenie   kúpnej   zmluvy   na   kúpu   nehnuteľností  predávajúceho TO-MY-

STAV, s.r.o., Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby v meste Prievidza na 
Gazdovskej ul., ktoré sú označené v projektovej dokumentácii týchto stavieb ako 
objekty: 

            SO 01    Bytový dom 2 x 12 b.j. - štvorpodlažný bytový dom 2 x 12 b.j. 
            SO 02    Komunikácia, chodníky, pozdĺžne odstavné plochy 
            SO 03.2 Vodovodné prípojky 
            SO 04.1 Kanalizácia splašková 
            SO 04.2 Kanalizácia dažďová  
            SO 06    Elektrické prípojky  
            SO 07    Verejné osvetlenie   

s pripomienkou: v čl. VII. Odstúpenie od zmluvy sa text: „kupujúci môže odstúpiť“ 
nahrádza              textom: „kupujúci odstúpi“, 

j) kúpnu cenu za predaj nehnuteľností (2 x 12 b.j. a príslušná technická vybavenosť) 
dohodnutú nasledovne: 
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     SO 01    Bytový dom 2 x 12 b.j.:       1.052.637,00 €  
     SO 02    Komunikácia, chodníky, pozdĺžne odstavné plochy:       39.462,86 € 

       SO 03.2 Vodovodné prípojky:             5.483,00 €  
            SO 04.1 Kanalizácia splašková:           20.334,00 € 
            SO 04.2 Kanalizácia dažďová:           19.986,00 €  
            SO 06    Elektrické prípojky:                         1.285,00 €  
            SO 07    Verejné osvetlenie:               5.523,00 € 
             cenu za technickú vybavenosť spolu:                          92.073,86   

k) v prípade obdržania úveru záväzok mesta Prievidza splácať úver zo ŠFRB vo výške 
631.582,20€, pričom mesto v rozpočte  na tento účel vyčlení finančné prostriedky vo 
výške 12-násobku mesačnej splátky úveru a zabezpečí ich pravidelné splácanie 
počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania, 

l) vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2014 vo 
výške 36.225,86 € na obstaranie technickej vybavenosti stavby: Výstavba nájomných 
bytov 2 x 12 b.j. – Bytový dom SO 01 a technická vybavenosť, Gazdovská ulica, 
Prievidza,  

m) čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza túto skutočnosť oznámi Štátnemu fondu 
rozvoja bývania aj s priznanou výškou dotácie. 

 
Spoločnosť TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka.  výstavbu bytového domu ku koncu roku 
2013 ukončila. Žiadosti o pridelenie dotácie z MDVaRR SR na financovanie kúpy 
bytového domu a k nemu prislúchajúcej technickej vybavenosti a poskytnutie podpory zo 
ŠFRB na kúpu bytového domu v zmysle tohto uznesenia boli podané dňa 15. 01. 2014. 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR žiadosť o pridelenie dotácie 
posúdilo kladne, zmluva o pridelení dotácie a poskytnutí úveru boli podpísané. Faktúry 
súvisiace s vlastnými zdrojmi boli uhradené a faktúry na uvoľnenie úveru a dotácie boli 
spolu s prílohami predložené na kontrolu na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby 
a bytovej politiky, odkiaľ boli po kontrole predložené na ŠFRB a na MDVaRR SR. Faktúry 
úveru a dotácie boli uhradené v auguste 2014. 
- návrh na vypustenie zo sledovania 

 
Rok 2011 
Uznesenie č. 73/IV. až VI./11 
Mestské zastupiteľstvo   
IV.  schvaľuje 

záväzok mesta Prievidza: v prípade zmeny stanoviska mesta Bojnice na kladné          
a zrušenia záporného stanoviska k výstavbe cesty I/64 obchvatu  II. etapy, sa mesto 
Prievidza zaväzuje, že vybuduje prepoj cesty z križovatky ciest Ul. Ľ. Ondrejova, 
Nábrežná ul. a P.J. Šafárika  na uvedenú obchvatovú komunikáciu s tým, že mesto 
Prievidza vybuduje komunikáciu v rámci svojho katastra vrátane mostu cez rieku 
Nitru, 

V.        žiada zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
aby  do svojho harmonogramu výstavby ciest TSK zahrnul požiadavku vybudovania 
komunikácie III. triedy od plánovaného mostu cez rieku Nitru z Ul. Ľ. Ondrejova 
v Prievidzi s križovaním obchvatu a s následným smerovaním na obec Kanianka a 
napojením na komunikačný systém,  
 

VI.       odporúča  primátorke mesta JUDr. Kataríne Macháčkovej 
konať vo veci tak,  aby vyvinula maximálne úsilie spolu s poslancami o čo 
najrýchlejšie zahrnutie uvedenej komunikácie do harmonogramu výstavby TSK tak, 
aby výstavba tejto komunikácie bola realizovaná súbežne s výstavbou cesty I/64 
obchvatu mesta Prievidza. 
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Technické požiadavky sú uplatnené u investora Slovenská správa ciest Žilina. Projekt pre 
územné rozhodnutie na predĺženie zbernej komunikácie Ul. Ľ. Ondrejova po obchvat I/64 
mesta bol zaradený do návrhu rozpočtu na rok 2014, finančné prostriedky schválené neboli.  
Finančné prostriedky budeme opätovne požadovať do návrhu rozpočtu na rok 2015.  

- uznesenie v sledovaní 

Uznesenie č. 238/III./11 
Mestské zastupiteľstvo  
III. schvaľuje   

obnovu parku pred ÚPSVaR v Prievidzi podľa predloženého návrhu so zachovaním 
fontány v novej, zmodernizovanej podobe s tým, že finančné prostriedky na 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie a finančné prostriedky 
na projekt obnovy parku budú zlúčené do položky projekt „Park pred ÚPSVaR“ na 
sumu 3 250,00 € s tým, že finančné prostriedky na realizáciu prác vo výške 4 200,00 
€ zostanú bez zmeny a budú upravené až na základe výsledku verejného 
obstarávania.  
 

Úloha v plnení. Finančné prostriedky na realizáciu sme zaradili do návrhu programového 
rozpočtu na rok 2014, schválené neboli. Finančné prostriedky budeme opätovne požadovať 
do návrhu rozpočtu na rok 2015. 

- uznesenie v sledovaní 

 
Rok 2010 
Uznesenie č. 246/II./10 
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje 

realizovať opatrenia zo záverov statického posudku.  
M – 3 Lávka pre peších – Nábrežie sv. Cyrila – Nábrežie A. Kmeťa  

        Projekt a dočasné podopretie do úpravy rozpočtu pre rok 2010. Celkové náklady:  
po vypracovaní projektu. Realizácia sanácie do rozpočtu mesta pre rok 2011; 
M – 9 Lávka pre peších, potrubný most – Nábrežie sv. Metoda – Nábrežie J. 
Kalinčiaka. 

        Projekt a realizácia stavby do úpravy rozpočtu mesta pre rok 2010. Celkové 
        náklady: budú známe po vypracovaní projektu. 
 

V zmysle  uznesenia realizuje mesto závery statického posudku takto:     
- M-3  lávka pre peších  Nábrežie sv.Cyrila - Nábrežie A.Kmeťa:  

Na základe požiadavky poslancov VVO č.1 vybudovať novú lávku a nevykonávať 
sanáciu pôvodnej lávky bolo verejné obstarávanie „Sanácia lávky M-3 cez rieku 
Handlovka“ zrušené a vyhlásené bolo verejné obstarávanie na zadanie zákazky 
vypracovanie projektovej dokumentácie „Lávka M-3 cez rieku Handlovka“ (PD novej 
lávky). Víťazom sa stala spoločnosť Noving, s.r.o., Námestie SNP 323/8, Nováky, 
ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu novej lávky v mesiacoch august, 
september 2014. 

- uznesenie v sledovaní 
- M-9 lávka pre peších, potrubný most: V programovom rozpočte na rok 2013 boli 

schválené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie. Bolo 
vykonané verejné obstarávanie a na základe výsledku verejného obstarávania bola 
uzavretá zmluva o dielo s projektantom Ing. Stanislav Oboňa, Priemyselná 12, 
Prievidza. Vypracovaný bol pasport lávky ako zjednodušená projektová 
dokumentácia jestvujúceho stavu lávky a posudky lávky. Projektant upozornil na 
skutočnosť, že obnova lávky nie je možná, nakoľko lávka je v zlom technickom stave, 
že je nutná jej kompletná výmena. Uvedené bude predmetom samostatného  
projektu. Finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie sme 
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zaradili do I. zmeny programového rozpočtu na rok 2014, schválené neboli. Finančné 
prostriedky budeme opätovne požadovať do návrhu rozpočtu na rok 2015. 

- uznesenie v sledovaní 

Rok 1997  
Uznesenie č. 224/II./97  v znení č. 345/II./14 
Mestské zastupiteľstvo  
II. schvaľuje  

predkladanie vyhodnotenia uznesení MsZ, týkajúcich sa predaja nehnuteľností 
z majetku mesta, kúpy, zámeny, nájmu a vecných bremien 2 x ročne a to v mesiaci 
apríl a október. 
 
Právna kancelária vyhodnotí uznesenia týkajúce sa prevodu vlastníctva 
k nehnuteľnostiam v mesiaci október 2014. 

- uznesenie v sledovaní 
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Príloha č. 1 
 
 

Vyhodnotenie uznesení MsZ týkajúcich sa „PREDAJA, KÚPY, ZÁMENY, 
NÁJMU  NEHNUTE ĽNOSTÍ A VECNÝCH BREMIEN“ 

za obdobie  marec 2014 – august 2014 
vypracované v zmysle uznesenia MsZ č. 224/97 zo dňa 11.12.1997 v znení uznesenia 

 č. 345/14 zo dňa 26.08.2014  
 
Vysvetlivky:  KZ - kúpna zmluva                     KN   -  kataster nehnuteľnosti  
                       ZP – znalecký posudok      OVS - obchodná verejná súťaž 
            NZ - nájomná zmluva            KC -   kúpna cena 
            LV – list vlastníctva      ZZ – zámenná zmluva 
            VB – vecné bremeno 
 
Splnené uznesenia: 

 400/13,  404/13,  408/13,  445/13,  460/13, 485/13,  9/14,  54/14,  10/14, 55/14, 11/14,  56/14, 
13/14, 18/14, 71/14,  102/14, 105/14, 106/14, 108/14, 109/14,  110/14,  112/14,  114/14,  
115/14,  116/14, 118/14,  119/14, 150/14,  152/14, 153/14,  157/14,  158/14,  159/14, 160/14,  
161/14, 162/14,  163/14,  168/14, 169/14,  171/14,  173/14,  175/14,  177/14,  179/14, 181/14,  
192/14,  200/14, 217/14, 233/14,  234/14,  235/14, 236/14, 237/14, 238/14,   239/14,  240/14, 
242/14, 243/14, 244/14,  245/14,  247/14,  278/14, 279/14,  280/14,  282/14,  283/14, 287/14,  
292/14,  319/14, 330/14,  332/14, 333/14,  334/14,  335/14, 336/14, 337/14,  339/14, 340/14,  
342/14, 343//14, 344/14,   
 
MsZ dňa  25.03.2014: 

  103/14 – Slovak Telekom, a. s., Bratislava    - požiadali  o   prehodnotenie  výšky  
                                                                                       odplaty za zriadenie vecného bremena, 
           bude prepracovaný návrh zmluvy 
           s odplatou podľa ZP  
  122/14 – AZ REAL PD, s.r.o., zast. Ing. Igora   - uzatvorená zmluva o budúcej zmluve  
                 Cesneka a manž., Prievidza      o zriadení vecného bremena, čakáme na  
                                                                                       doloženie GP  
MsZ dňa 29.04.2014: 
 
  147/14 – Miroslav Hromada, Nedožery-Brezany   - uzatvorená zmluva o budúcej zmluve  

    o zriadení vecného bremena 
  149/14 – Ing. Konštantín Mečiar, Prievidza   - uzatvorená zmluva o budúcej zmluve 

    o zriadení vecného bremena 
164/14 – Ľudmila Slaninová, Prievidza - nesúhlasí s KC 5,00 €/m2, ( pozemok vo  
                                                                                     vlastníctve Ľ. Slaninovej – ponuka ) –  
                                                                                     návrh  na  zrušenie  uznesenia 
165/14 – Stavba a spevnené plochy (vodný - obielenie stavby a spevnených plôch je  
               tok Handlovka    riešené   cez   správcu    konkurznej  
                                                                                     podstaty JUDr. Valkovou, Trenčín 
172/14 – LUDO, spol. s r.o., Považská - nedošlo k uzatvoreniu NZ, rokujeme   
               Bystrica                                                         so spoločnosťou 
174/14 – Výbor pozemkového spoločenstva  - NZ na obehu  
               Urbársky spolok Necpaly 
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MsZ dňa 27.05.2014: 
 
 222/14 – Ing. Mariana Harvišová, Prievidza - Zmluva  o zriadení  vecného  bremena  
                                                                                     v  KN 
 223/14 – Oľga Mrázová, Prievidza   - príprava zmluvy o budúcej zmluve  

  o zriadení vecného bremena 
 228/14 – Mgr. Andrea Hederová, Partizánske  - čakáme na doplnenie rozsahu vecného     
                                                                                     bremena v geometrickom pláne 
 230/14 – Marek Hanko a manž., Prievidza  - KZ v KN 
 232/14 – Ondrej  Sokol, Prievidza   - čakáme na stanovisko k schválenej  KC 
 246/14 – PTH, a. s., Prievidza   - v riešení 
 193/14 

 
 

MsZ dňa 24.06.2014: 
 
261/14 – Martina Bendová a manž., Prievidza - uzatvorená zmluva o budúcej zmluve  

o zriadení vecného bremena 
262/14 – TSMPD, s. r. o., Prievidza   - bol   vypracovaný   návrh   zmluvy  

  o budúcej zmluve o zriadení vecného  
  bremena, spoločnosť PATRIA odmietla  
  podpísať zmluvu, v riešení 

266/14 – Peter Bakai, Prievidza   - uzatvorená zmluva o budúcej zmluve  
o zriadení vecného bremena 

265/14 – OVS na pozemok pod garážou  - KZ v KN, víťaz  Slavomír Kvašai 
341/14 
267/14 – FACEHOME, s. r. o., Žilina  - uzatvorená zmluva o budúcej zmluve  

o zriadení vecného bremena 
268/14 – Robert Rendek, Prievidza    - KZ v KN  
270/14 – DOPSTA, s.r.o.,  Prievidza    - ZZ v KN  
248/14  
271/14 – BILLA, s. r. o., Bratislava    - čakáme na stanovisko k návrhu KZ   
272/14 
273/14 – Ing. Ladislav Beer, Bojnice   - KZ v KN 
67/14, 180/14, 486/13, 342/14 
277/14 – Martin Stašjak a manž., Prievidza  - KZ   uzatvorená,   KC  formou  splátok,    
276/14, 250/14, 249/14                                               nebola uhradená ani jedna splátka, bola  
                                                                                     poslaná výzva  na úhradu celej KC  
293/14 – Stredosl. vodárenská spol., a. s.,   - návrh zmluvy o budúcej zmluve  
               Banská Bystrica    o zriadení vecného bremena bol zaslaný     
                                                                                      spoločnosti na  podpis 
 
 
MsZ dňa 26.08.2014: 
306/14 – byt Ul. M. Hodžu    - OVS bude vyhodnotená v MsR dňa  
                                                                                     21.10.2014 
309/14 – MV SR, Centrum podpory   - v riešení  
               Trenčín 
311/14 – GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice   - príprava KZ  



3 
 

260/14 
313/14 – LICITOR development, s. r. o.,Žilina - príprava zmluvy o budúcej KZ  
314/14      a nájomnej zmluvy 
315/14 – Stredoslovenská energetika   - príprava KZ 
               Distribúcia, a. s., Žilina  
320/14 – Zdravotné stredisko Ul. M. Gorkého - OVS bude vyhodnotená v MsR dňa  
319/14    a pozemok pod stavbou, Prievidza               21.10.2014 
 
324/14 – Ing. Jozef Cibuľka, Handlová   - KZ  v  KN 
327/14 – Tri mostné telesa (lávky)   - úloha je riešená s mestom Bojnice 
328/14 – Cyklotrasy medzi mestami Prievidza - riešime  vyporiadanie  pozemkov 
                a Bojnice                s dotknutými vlastníkmi 
 
 331/14 – EASYTRAVEL, s.r.o., Prievidza  - spoločnosť nesúhlasí s podmienkami,   
       prijatými v tomto uznesení, v riešení 
344/14 – AB-EuroMarket, s.r.o.   - bola zaslaná výpoveď z NZ,  plynie 1- 
                                                                                     mesačná výpovedná lehota 
 
346/14 – WERCO SK, s. r. o., Prievidza  - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení   
                      vecného bremena je na obehu 
 
347/14 – DSI DATA, s. r. o., Námestovo  - zaslané oznámenia o schválení vecného  
348/14 – ORANGE Slovensko, a. s., Bratislava   bremena, spoločnosti sú  vyzvané na        
                                                                                    doplnenie informácií 
 
349/14 – AZ REAL PD, s. r. o., zast. investora - príprava zmluvy o budúcej zmluve  
               RNDr. Tomislava Juríka, CSc    o zriadení vecného bremena 
 
350/14 – Roman Repáč a Alena Repáčová,   - príprava zmluvy o budúcej zmluve  
     Prievidza       o zriadení vecného bremena  
351/14 – Ing. Iveta Seidlerová, Prievidza  - uzatvorená zmluva o budúcej zmluve  

o zriadení vecného bremena 
 

352/14 – Ing. Monika Dérerová, Prievidza  - príprava zmluvy o budúcej zmluve  
         o zriadení vecného bremena  
 
 

 
Vyhodnotenie uznesení MsZ 

schválených  25. februára 2014  a  v  predchádzajúcom období 
 

 
MsZ dňa 25.02.2014: 
63/14 – PhDr. F. Andrejovský a manž. - schválený zámer a spôsob predaja, ale      
              Prievidza                                            uznesením MsZ č. 226/14 z 27.05.2014 
                                          nebol samotný prevod schválený, návrh na 
                                                                         vypustenie uznesenia zo sledovania 
72/14 – Dušan Drozd, Prievidza  - kupujúci odmietol podpísať KZ,  návrh na  

 111/14         zrušenie uznesenia 
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73/14 – chodník pre peších LIDL   majetkovoprávne vyporadanie. Právna 
       kancelária zaslala dňa 01.07.2014  
       Ministerstvu pre správu a privatizáciu 
       národného majetku SR žiadosť o kúpu 
       časti pozemku č. 5258/21. V súčasnosti 
       právna kancelária čaká na vyjadrenie 
       ministerstva  

 
MsZ dňa 28.01.2014: 
12/14 – Lucie Suchanková, Prievidza - žiadateľka  vzala  späť podanú  žiadosť  o kúpu   
57/14                                                                bytu  na  Ul. M. Hodžu,  návrh  na  zrušenie   
        uznesenia 
  
Zo 7 bytov na Ul. M. Hodžu si traja nájomcovia byty odkúpili, jeden byt bol predaný OVS,  
jedna OVS bude v mesiaci október 2014 ukončená a vyhodnotená a jeden nájomca si na 
základe NZ na dobu neurčitú byt od mesta kupuje. Podľa dostupných informácií  jeden 
nájomca  nemá o kúpu záujem. 
16/14 – HIPROTEC, spol. s r.o., Prievidza  - zriadenie VB, mesto  Prievidza  eviduje  
       voči  spoločnosti pohľadávky vo výške 
       25 177,12 €. Právna kancelária sa obrátila 
       listom na oddelenie daní a poplatkov so 
       žiadosťou o zaslanie  informácie o 
        úplnom zaplatení dlžnej sumy. Až  
       následne právna kancelária pristúpi  
       k vypracovaniu návrhu zmluvy.  
 
17/14 – Mária Bernátová, Opatovce n.N. - KZ v KN 
28/14 – Ing. Martina Ripková, Prievidza - KZ v KN 
70/14 
 
MsZ dňa 09.10.2013: 
368/13 – Vlastníci bytov a NP DOM  - KZ v KN 
                698, Prievidza 
 
MsZ dňa 27.08.2013: 
326/13 – Stredoslov. vodárenská spol. - KZ  pripravuje  spoločnosť, nie je uzavretá  
364/13     a. s. Banská Bystrica               z   dôvodu  posunutia   termínu   prekládky  
                                                                         vodovodných prípojok (uzn. MsZ č. 404/14 
                                                                         zo  dňa 30.09.2014)  

 
MsZ dňa 25.06.2013: 
237/13 – vyporiadanie pozemkov Ul. Stodolu - Na uvedenú akciu bol vypracovaný  
      geometrický plán, na základe ktorého právna 
      kancelária postupne vyporiadava pozemky 
 
MsZ dňa 30.04.2013: 
154/13 – OVS na pozemok parcela  - úspešná súťaž. KZ uzavretá dňa 13.05.2013 
č. 7127/34, orná pôda s výmerou     s Jánom  Filipom,  ktorý  do  dnešného  dňa  
455 m2         uhradil len časť KC ( KC  4 550.00 €, uhradené     
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                                                                         1 550,00 € ) – kupujúcemu (zmenil si meno na  
                                                                          Martin Filipkov)  bola   poslaná   posledná  
                                                                          predžalobná upomienka 
MsZ dňa 26.02.2013: 
75/13 – PTH, a.s. nájom NP   - spol. PTH návrh NZ doteraz nepodpísala 

 
MsZ dňa 25.09.2012: 
268/12 – M. Stašiak a M. Stašiaková  - žiadali predaj pozemku za cenu 3,00 €/m2, čo  
               Prievidza                                           MsZ dňa 29.01.2013 neschválilo. Dňa    
                                                                         28.02.2013 im bolo oznámené, že cena  
                                                                         pozemku je 20,00 €/m2, k čomu sa do dnešného  
                                                                         dňa manželia nevyjadrili. 
MsZ dňa 28.08.2012: 
231/12 - Karel Čuka, Bojnice  - uzatvorená zmluva o odstúpení od KZ, mesto 
      vracia od novembra 2012 kúpnu cenu v splátkach 
MsZ dňa 26.06.2012: 
171/12 – SSE –D, a.s., Žilina    - spoločnosť do dnešného dňa nepodpísala návrh 
      zmluvy na zriadenie vecného bremena 
182/12 – zmena uzn 237/11   - aj napriek schváleniu zmeny uznesenia MsZ na 
      základe novej žiadosti žiadateľov, nedošlo k 
      uzavretiu kúpnej zmluvy na pozemok p. č. 5399/6 
      ani 5399/7. V MsZ dňa 28.8.2012 bolo schválené 
      vyhlásenie OVS na pozemok užívaný bez  
      právneho dôvodu. OVS bola vyhodnotená ako 
      neúspešná. návrh na vypustenie zo  sledovania 
185/12 – nový cintorín pod Banskou  - Pozemky pod výstavbu nového cintorína  
      v lokalite Pod banskou sú majetkovoprávne 
      vyporiadané. Čaká sa na uzavretie zmlúv na 
      pozemky pod výstavbu inžinierskych sietí.  
MsZ dňa 28.02.2012: 
43/12 – vyporiadanie pozemkov Dlhá ul. - Objekt Elektrik bol dňa 13.12.2013 úspešne 
      vydražený a novým vlastníkov je   
      spoločnosť KOVOSPOL Group, spol. s r.o., 
      s ktorou prebiehajú rokovania ohľadom kúpy 
      pozemku.  
MsZ dňa 26.10.2010: 
278/2010 - Elektrik Prievidza  - spoločnosť už nie je vlastníkom objektu  
      Elektrik, novým vlastníkom je KOVOSPOL 
      Group.  – sleduje uzn MsZ č. 43/12 
      - návrh na vypustenie zo sledovania 
MsZ dňa 30.11.2010: 
306/2010 – ŽSR, Staničná ulica  - 20.2.2014 došlo k uzatvoreniu NZ so ŽSR 
      a pripravuje sa realizácia stavby „Parkovisko 
      v predstaničnom priestore“ 
MsZ dňa 29.09.2009: 
318/2009 – hotel Magura, OVS  - OVS bola neúspešná ,nájomca objektu požiadal 
      o ukončenie NZ dohodou. MsZ ukončenie NZ 
      nechválilo. 
546/2006 – ZŠ Malonecpalská  - Väčšia časť pozemkov je vo vlastníctve mesta. 
      Pozemky, ktoré zostávajú vyporiadať, vlastníci za
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       uvedenú kúpnu cenu 11,617 €/m2 nepredajú.  
Zostáva vyporiadať : 
Anna Lihocká – súhlasila so zámenou za pozemok v k.ú. Necpaly s tým, že doplatí rozdiel vo 
výmere za cenu 20 €/m2.  Zámena bola schválená na Mestskom zastupiteľstve v mesiaci 
august ako osobitný zreteľ. Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 22.10. 2013 žiadosť 
o zámenu stiahla z rokovania. 
V mesiaci október bola v orgánoch mesta prerokovaná opäť žiadosť o zámenu za pozemok 
v k.ú. Necpaly s tým, že doplatí rozdiel vo výmere za cenu 20 €/m2. II. alternatíva bola 
žiadosť o odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta za cenu 20 €/m2.Ani jedna so žiadostí 
nebola Mestským zastupiteľstvom  schválená. 
Bc. Juraj Kvál -  súhlasil so zámenou za pozemok v k.ú. Necpaly s tým, že doplatí rozdiel vo 
výmere za cenu 20 €/m2. Zámena bola schválená na Mestskom zastupiteľstve v mesiaci 
august ako osobitný zreteľ. Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 22.10. 2013  žiadosť 
o zámenu stiahla z rokovania.V mesiaci október bola v orgánoch mesta opäť prerokovaná 
žiadosť o zámenu za pozemok v k.ú. Necpaly s tým, že doplatí rozdiel vo výmere za cenu 20 
€/m2. II. alternatíva bola žiadosť o odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta za cenu 20 
€/m2.Ani jedna so žiadostí nebola Mestským zastupiteľstvom  schválená. 
Mária Ličková – vlastníčka pozemku trvá na zámene. Mesto jej ponúkalo pozemok pri 
železničnej trati v tej istej lokalite, ďalej jej ponúkalo pozemok na Ukrniskách, ale pani 
Ličková nesúhlasila s ponúknutou zámenou  
 
76/2003- Námestie slobody a J. C. Hronského-  uznesenie sa priebežne plní, dňa  
       11.10.2013 bola uzavretá NZ č. 28/2013 
       so spol. Farmárske trhy s.r.o., ktorej  
       predmetom je časť pozemku 150 m². 
 
 
Prievidza  16.10.2014 
Vypracovala: Ľubica Burešová, referent právnej kancelárie 
   Ing. Petra Briatková, referent právnej kancelárie 
  JUDr. Aneta Tarnóczyová, právnik právnej kancelárie 
           
 
Predkladá:  JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie 
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Príloha č. 2 
 

S p r á v a 
o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 25. 08. 2014 do 27. 10. 2014 

 
V súlade s ustanovením § 18 f) ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi 
informáciu o skončených a rozpracovaných kontrolách za obdobie od 25. 08. 2014 do 27. 10. 
2014. 
 
a)  Skončené kontroly: 

 
1. Kontrola dotácií poskytnutých v roku 2013 na podporu aktivít z rozpočtu mesta 

Prievidza z Programu 10 – Šport,  Podprogram 2 Podpora športových aktivít so 
zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a splnenia zmluvných 
vzťahov –na základe poverení č. 1/2014 zo dňa 18. 2. 2014, č. 2/2014 zo dňa 10. 3. 
2014, č. 3/2014 zo dňa 11. 3. 2014, č. 4/2014 zo dňa 14. 3. 2014, č. 5/2014 zo dňa 17. 
3. 2014, č. 6/2014 zo dňa 28. 3. 2014, č. 7/2014 zo dňa 4. 4. 2014, č. 8/2014 zo dňa 
28. 4. 2014, č. 9/2014 zo dňa 28. 5. 2014, č. 10/2014 zo dňa 8. 7. 2014, č. 11/2014 zo 
dňa 16. 7. 2014 , č. 12/2014 zo dňa 7. 8. 2014, č. 13/2014 zo dňa 10. 9. 2014, č. 
14/2014 zo dňa 01.10. 2014. 

 
 Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2014 

a kontrolovaným obdobím bol rok  2013 .  
Účelom bola kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu, ktoré boli poskytnuté 

právnickým a fyzickým osobám- podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania 
a zamestnanosti. 

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zmlúv 
a postupov pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu mesta. 

 
V roku 2013 objem dotácií, ktoré poskytlo mesto zo svojho rozpočtu z programu 10: 

Šport, podprogram 2: Podpora športových aktivít  bol vo výške 10 415 Eur,  z toho z dotačného 
programu – žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisie športu predstavovali 
celkovú výšku 7 420 Eur a  dotácie schválené mimo dotačného programu predstavovali celkovú 
výšku 2 995 Eur.  
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Grantový systém mesta a spôsob poskytovania dotácií v roku 2013 sa riadil všeobecne 
záväzným nariadením mesta (ďalej len „VZN“) schváleným mestským zastupiteľstvom (ďalej len 
„MsZ“) dňa 30.10.2012.  

V rámci tohto VZN mesto v roku 2013 z  programu 10 podprogram 2  poskytlo na 
základe uzatvorených zmlúv so 14-timi úspešnými žiadateľmi o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z rozpočtu mesta (ďalej len „dotácia“) finančné prostriedky . 
 

Desať dotácií bolo  poskytnutých rôznym subjektom, v jednom prípade bolo jednému 
subjektu poskytnutých 5 dotácií a v ďalších  troch prípadoch boli jednému subjektu  poskytnuté 
po dve dotácie. Tabuľka zobrazuje prijímateľov dotácií s uvedením počtu poskytnutých dotácií  
a výškou poskytnutých finančných prostriedkov. 
 
 

por.  kontrolované  subjekty počet poskytnutých poskytnuté dotácie 

číslo   dotácií vo finan čnom vyjadrení v EUR 

1. FC Baník Horná Nitra s.r.o. 2  950 

2. Zápasnícky klub Baník Prievidza  1  300 

3. Šachový klub Prievidza 1 300 

4. FK Veľká Lehôtka 1 200 

5. Karate Klub FKŠ 1 300 

6. Telocvi čná jednota Sokol 1  140 

7. Slovenský korfbalový klub Dolphins 1  130 

8. Športový klub kickbox Idranyi 1  500 

9. Športová Škola Karate Prievidza 1  200 

10. Basketbalový club Prievidza Mládež 2  1 000 

11. TJ VPS Hradec, OZ 2 2 595 

12. Olympijský klub 5 2 300 

13. JD Slovakia, s.r.o. 1 1 000 

14. Miroslav Harag-DREVIS 1 500 

  spolu 21 10 415 

 
 
 
Kontrolované doklady:  
Žiadosti o poskytnutie dotácií s prílohami, zmluvy o poskytnutí dotácií, vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov v zmysle podmienok stanovených vo VZN. 
 

Kontrolou bolo preukázané, že mesto v roku 2013 v 21 prípadoch  poskytlo právnickým a 
fyzickým osobám podnikateľom (ďalej len „PO, resp. FO“) dotácie na základe predložených 
písomných žiadostí, ktoré neobsahovali povinné náležitosti určené VZN .  
 

1. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2013 z Programu 10 – 

Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu FC Baník Horná 

Nitra s. r. o., Športová 37, Prievidza, IČO: 44863772 so zameraním na dodržanie 

podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov . 

 

Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

260/2013/TZ/1.1 a 581/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej 

kontroly.  
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Kontrolné zistenie:  
a) Kontrolou úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti (v dvoch prípadoch) možno 

konštatovať, že žiadosť o dotáciu obsahovala neúplne vyplnený zápis zapisovateľa 

príslušnej komisie MsZ (časť Vyplní zamestnanec – zapisovateľ príslušnej komisie 

MsZ).  

       
2. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu 
Zápasníckeho klubu Baník Prievidza so zameraním na dodržiavanie podmienok, 
účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu vykonávania 
predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského úradu 
 

Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

314/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne 

sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie 

podliehalo.  

                 Kontrolné zistenia:  
a) Kontrolou úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti možno konštatovať, že 

obidve žiadosti o dotáciu obsahovali neúplne vyplnený zápis zapisovateľa 
príslušnej komisie MsZ (časť Vyplní zamestnanec – zapisovateľ príslušnej 
komisie MsZ). 

b) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že došlo v jednom prípade k 
porušeniu internej smernice Kolobeh účtovných dokladov mesta Prievidza   IS-
10 podľa ktorej sa predbežná finančná kontrola vykonáva vopred pri všetkých 
finančných operáciách, a to vedúcim zamestnancom a ďalšími zamestnanci 
zodpovednými za rozpočet, .... Predbežnú finančnú kontrolu je potrebné 
vykonať v dvoch fázach, a to v procese prípravy finančnej operácie a pred 
vykonaním právneho úkonu, t.j. pred vstupom do záväzku/pohľadávky 
a v procese realizácie finančnej operácie- pred samotným uskutočnením 
úhrady výdavku. V prípade platobného poukazu v bode 3. bola predbežná 

finančná kontrola vykonaná referentom pre rozpočet z fin. oddelenia až po 

uskutočnení výdavku. 

 
3. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu 
Šachového klubu  Prievidza so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu 
poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu vykonávania predbežnej 
finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v organizačných útvaroch mestského úradu . 
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Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 
214/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne 
sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 
tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie 
podliehalo.  

 
                  Kontrolné zistenia:  

a) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že predložené vyúčtovanie dotácie poskytnutej 
z rozpočtu mesta neobsahovalo všetky účtovné doklady (chýbajú v dvoch 
prípadoch výdavkové pokladničné doklady z účtovníctva prijímateľa dotácie, v 
ďalších dvoch prípadoch chýbajú faktúra alebo iný účtovný doklad s rozpisom 
ubytovaných a odmena pre rozhodcu). Na základe uvedeného došlo k porušeniu  § 
7 bod 3.  písm. c ) VZN č. 131/2012. 

b) Ďalej sa vykonanou kontrolou zistilo porušenie zák. č. 283/2002 Z.z. v znení 
neskorších zmien   a k nemu súvisiacich predpisov ( sumy základnej náhrady za 
používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách), keď súčasťou 
predloženého vyúčtovania boli cestovné príkazy, ktoré neobsahovali dátum a 
podpis štatutárneho zástupcu, správu o výsledku pracovnej cesty. Dohodnutá 
náhrada 0,15/km nebola určená v súlade s § 7ods. (1)prípadne ods. (10) 
citovaného zákona, čím došlo k jeho porušeniu.  Ak sa uplatňovala znížená 
základná náhrada, mala byť k cestovnému príkazu predložená interná smernica, 
na základe ktorej je možné uplatniť takúto základnú náhradu. Cestovný príkaz 
taktiež neobsahuje dohodu o použití súkromného motorového vozidla na 
pracovné účely. 

c) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že došlo v jednom prípade k porušeniu internej 
smernice Kolobeh účtovných dokladov mesta Prievidza IS-10 podľa ktorej sa 
predbežná finančná kontrola vykonáva vopred pri všetkých finančných 
operáciách, a to vedúcim zamestnancom a ďalšími zamestnanci zodpovednými za 
rozpočet, .... Predbežnú finančnú kontrolu je potrebné vykonať v dvoch fázach, 
a to v procese prípravy finančnej operácie a pred vykonaním právneho úkonu, t.j. 
pred vstupom do záväzku/pohľadávky a v procese realizácie finančnej operácie - 
pred samotným uskutočnením úhrady výdavku. V prípade platobného poukazu 

v bode 3. bola predbežná finančná kontrola vykonaná referentom pre rozpočet 

z fin. oddelenia až po uskutočnení výdavku. 

 
4. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu 
Futbalový klub Veľká Lehôtka, Prievidza so zameraním na dodržiavanie 
podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu 
vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského úradu. 
 

Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

332/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne 

sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 
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tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie 

podliehalo.  

Kontrolné zistenia: 
a) Predložená žiadosť o poskytnutie dotácie bola nedostatočne vyplnená, nakoľko  

neobsahovala  všetky požadované náležitosti v časti „Vyplní zamestnanec mesta- 
zapisovateľ príslušnej komisie meno, priezvisko a podpis zamestnanca finančného 
oddelenia, čím sa nepostupovalo v súlade s § 5 bod 1. VZN č. 131/2012. 

b) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že predložené vyúčtovanie dotácie poskytnutej 
z rozpočtu mesta neobsahovalo všetky účtovné doklady (chýbajú výdavkové 
pokladničné doklady z účtovníctva prijímateľa dotácie ).Ďalej prijímateľ dotácie 
nepredložil a kontrolovaný subjekt ho nevyzval k predloženiu tabuľky vyúčtovania 
dotácie v požadovanej forme ( v tabuľke vyúčtovania dotácie chýbajú čísla 
účtovných dokladov). Na základe uvedeného došlo k porušeniu  § 7 bod 3.  písm. c 
) a d) VZN č. 131/2012. 

 
5. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2013 z Programu 10 – 

Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu Karate klubu 

Prievidza FKŠ, V. Benedikta 212/23 Prievidza, IČO: 36130605 so zameraním na 

dodržanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a 

kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského 

úradu. 

 

Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

446/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne 

sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie 

podliehalo.  

          Kontrolné zistenia: 
a)       Kontrolou úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti možno konštatovať, že obe     

      žiadosti o dotáciu obsahovali neúplne vyplnený zápis zapisovateľa príslušnej  
     komisie MsZ (časť Vyplní zamestnanec – zapisovateľ príslušnej komisie MsZ). 

b)      Kontrolou dátumu podpísania zmluvy (5.8.2013) a dátumu poukázania dotácie    
           (26.8.2013) bolo zistené, že zo strany MsÚ došlo k nedodržaniu termínu poukázania    
           finančných prostriedkov podľa čl. III. bod 1 ) zmluvy do 14 dní od podpísania  
           zmluvy.  

 
6. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu 
Telocvičnej jednoty SOKOL, Prievidza so zameraním na dodržiavanie 
podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu 
vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej 
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kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského úradu. 

 
Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 
712/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne 
sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 
tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie 
podliehalo.  
 
Kontrolné zistenia: 

a) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že žiadosť nebola zaevidovaná v centrálnej 
evidencii a z uvedeného dôvodu nemožno posúdiť dátum   skutočného podania 
žiadosti, a tým dodržanie termínov stanovených vo VZN na predkladanie žiadostí.  

b) Predložená žiadosť o poskytnutie dotácie bola nedostatočne vyplnená, nakoľko  
neobsahovala  všetky požadované náležitosti v časti  „Vyplní zamestnanec mesta- 
zapisovateľ príslušnej komisie meno, priezvisko a podpis zamestnanca finančného 
oddelenia, čím sa nepostupovalo v súlade s § 5 VZN č. 131/2012. 

 
7. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu 
Slovenského korfbalového klubu Dolphins Prievidza so zameraním na 
dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a 
kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského 
úradu. 

 
Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 
764/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne 
sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 
tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie 
podliehalo.  
 
     Kontrolné zistenie: 
a) Predložená žiadosť o poskytnutie dotácie bola nedostatočne vyplnená, nakoľko  

neobsahovala  všetky požadované náležitosti v časti „Vyplní zamestnanec 
mesta- zapisovateľ príslušnej komisie meno, priezvisko a podpis zamestnanca 
finančného oddelenia, čím sa nepostupovalo v súlade s VZN č. 131/2012.  

 
8. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu 
Športového klubu kickbox Idranyi, Prievidza so zameraním na dodržiavanie 
podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu 
vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského úradu. 
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Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

678/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne 

sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie 

podliehalo.  

Kontrolné zistenia: 
a) Predložená žiadosť o poskytnutie dotácie bola nedostatočne vyplnená, nakoľko  

neobsahovala  všetky požadované náležitosti v časti „Vyplní zamestnanec mesta- 
zapisovateľ príslušnej komisie meno, priezvisko a podpis zamestnanca finančného 
oddelenia, čím sa nepostupovalo v súlade s § 5 VZN č. 131/2012. 

b) Predložené vyúčtovanie poskytnutej dotácie neobsahuje výdavkový pokladničný 
doklad Športového klubu Kickbox Idranyi Prievidza. Uvedeným spôsobom došlo 
k porušeniu § 7 VZN č. 131/2012 nakoľko sa  nezabezpečilo preukázateľne, 
kompletne a správne zdokladovanie použitej dotácie. 

 
 

9. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  
Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu 
ŠPORTOVEJ ŠKOLY KARATE PRIEVIDZA, Ľ. Ondrejova 13/4, Prievidza so 
zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných 
vzťahov a kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v organizačných útvaroch 
mestského úradu. 

 
Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 
468/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne 
sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 
tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie 
podliehalo.  
 

           Kontrolné zistenia: 
a) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta  

Prievidza v roku 2013 boli zaevidované dňa 04. 04. 2013, čím nebol dodržaný  § 5 bod 
7b) VZN č. 131/2012,nakoľko mali byť podané do 31. 03. 2013 na aktivity, ktoré sa 
budú konať v 2.polroku príslušného kalendárneho roku. 

b) Predložené žiadosti o poskytnutie dotácie boli nedostatočne vyplnené, nakoľko   
neobsahovali  všetky požadované náležitosti v časti „Vyplní zamestnanec mesta- 
zapisovateľ príslušnej komisie meno, priezvisko a podpis zamestnanca finančného 
oddelenia, čím sa nepostupovalo v súlade s § 5 VZN č. 131/2012. 

c) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v zmysle článku III. zmluvy o poskytovaní  
dotácie z rozpočtu mesta mali byť finančné prostriedky zmluvnej strane poukázané do 
14 dní od podpísania zmluvy. Nakoľko  zmluva bola podpísaná dňa 05. 08. 2013, 
 finančné prostriedky mali byť poskytnuté do 19. 08. 2013 a nie až 12. 09. 2013 a 05. 

12. 2013. 
d) Dotácia vo výške 100,00 € mala byť použitá na nákup tréningového náčinia – 12 ks  
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medicinbaly a 8 ks buliny. Vykonanou kontrolu bolo zistené, že zmluvná strana použila 

dotáciu vo výške 100,00 € na nákup športového náčinia – kettlebell, čo nie sú 

medicinbaly a buliny, čím zmluvná strana nedodržala článok II. bod 1  zmluvy  

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.     

e) Kontrolou bolo zistené, že sa  jednalo o vykonanie  predbežnej finančnej  kontroly len 

formálnym spôsobom, nakoľko poskytnutie druhej platby vo výške 100,00 €  dňa  

 05. 12. 2013 bolo v rozpore s čl. III. bod 1 zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

mesta č. 468/2013/TZ/1.1. V dvoch prípadoch zamestnanci svojim podpisom potvrdili 

na platobnom  poukaze č. 201309223 prípustnosť finančnej operácie a jej súlad so 

zmluvou č. 468/2013, aj napriek skutočnosti, že mesto sa zaviazalo poskytnúť na účet 

prijímateľa dotáciu v jednej platbe a nie v dvoch platbách. 

10. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  
Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu 
Basketbalového clubu Prievidza mládež, Olympionikov 2, Prievidza so 
zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných 
vzťahov  a kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v organizačných útvaroch 
mestského úradu. 

 
Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 
215/2013/TZ/1.1 a  č. 447/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej 
finančnej kontroly. Súčasne sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania 
predbežnej finančnej kontroly v tých organizačných útvaroch mestského úradu, 
ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 
Kontrolné zistenia: 

a) Predložená žiadosť o poskytnutie dotácie bola nedostatočne vyplnená, nakoľko  
neobsahovala  všetky požadované náležitosti v časti „Vyplní zamestnanec mesta- 
zapisovateľ príslušnej komisie meno, priezvisko a podpis zamestnanca finančného 
oddelenia, čím sa nepostupovalo v súlade s  VZN č. 131/2012. 

b) Vyúčtovanie neobsahovalo všetky účtovné doklady (výdavkový pokladničný doklad 
z účtovníctva prijímateľa dotácie), ktoré preukázateľne, kompletne a správne 
dokladujú použitie dotácie. Uvedeným spôsobom došlo k porušeniu § 7 bod 3 
písm. c)  VZN č. 131/2012. 

c) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v zmysle článku. III. bod 1 zmluvy 
o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta mali byť finančné prostriedky zmluvnej 
strane poukázané do 14 dní od podpísania zmluvy. V tomto prípade bola zmluva 
podpísaná dňa 05. 08. 2013 a finančné prostriedky mali byť poskytnuté do 19. 08. 
2013 a nie až  26. 08. 2013. 

d) Vyúčtovanie neobsahovalo všetky účtovné doklady ( zoznam ubytovaných), ktoré 
preukázateľne, kompletne a správne dokladujú použitie dotácie. Uvedeným 
spôsobom došlo k porušeniu § 7 bod 3 písm. c)  VZN č. 131/2012. 

e) Kontrolou bolo zistené, že v rámci vykonania predbežnej finančnej kontroly nebol 
uvedený nesúlad v časovom poskytnutí finančných prostriedkov s termínom 
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uvedeným v článku. III. bod 1 zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta. 
Finančné prostriedky zmluvnej strane mali byť poukázané do 14 dní od podpísania 
zmluvy. V tomto prípade bola zmluva podpísaná dňa 05. 08. 2013 a finančné 
prostriedky mali byť poskytnuté do 19. 08. 2013 a nie až  26. 08. 2013. V tomto 
prípade možno brať do úvahy, že zmluva nadobudla účinnosť až 23. 08. 2013 
a z uvedeného dôvodu boli finančné prostriedky poskytnuté až po nadobudnutí 
účinnosti. To však nevylučuje, že uvedeným spôsobom došlo k porušeniu 
zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa dotácie. 

 
11. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu TJ 
VPS Hradec, OZ, Družstevná 31, Prievidza so zameraním na dodržiavanie 
podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov . 
 

Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

728/2012/TZ/2.4.1 a  č. 156/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej 

finančnej kontroly. Súčasne sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania 

predbežnej finančnej kontroly v tých organizačných útvaroch mestského úradu, 

ktorým poskytnutie dotácie podliehalo.  

 
Kontrolné zistenia:  

a) Prijímateľ dotácie nepredložil a kontrolovaný subjekt podľa spisu od neho 
nevyžiadal predloženie všetkých účtovných dokladov. Chýbajú výdavkové 
pokladničné doklady a bankové výpisy z účtovníctva prijímateľa dotácie. 
Uvedeným postupom došlo k porušeniu §7 bod 3 písm.c) VZN č. 
131/2012.Uvedené kontrolné zistenie bolo v troch prípadoch. 

b) V zmysle čl. IV. zmluvy malo byť vyúčtovanie dotácie predložené do 15. mája. 
Kontrolou bolo zistené, že TJ VPS Hradec predložil vyúčtovanie dňa 25. 6. 2013, 
čím nepostupoval v súlade so zmluvou.  

c) Prijímateľ dotácie nepredložil a kontrolovaný subjekt podľa spisu nevyžiadal od 
prijímateľa dotácie predloženie vyúčtovania cestovných náhrad za použitie 
motorového vozidla v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách . 
K vyúčtovaniu cestovných výdavkov nebola preukázaná cena pohonnej látky, ktorá 
mala byť preukázaná dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá 
súvislosť s cestou  (ďalej len "doklad o kúpe"). Ak sa preukazuje cena pohonnej 
látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať 
aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak sa nepreukáže cena pohonnej 
látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v 
čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
(ďalej len "štatistický úrad"). 

d) Vykonanou kontrolou sa zistilo, že prijímateľ dotácie zúčtoval časť dotácie 
faktúrou č. 1301004481, ktorej súčasťou bola aj  pokuta PD-DK -2013/2014 0038-
trest nepredloženie súpisky.  Kontrolný orgán túto položku z vyúčtovania dotácie 
vo výške 10,00 EUR vylučuje, nakoľko uvedeným spôsobom došlo k porušeniu zák. 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších zmien a doplnkov (týmto spôsobom nedochádza k podpore všeobecne 
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prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov) 
a k porušeniu zmluvy (dotácia sa poskytuje na rozvoj mládežníckeho športu, 
uhrádzaním nákladov na prevádzku a údržbu športových ihrísk). 

e) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v zmysle článku III. zmluvy o poskytovaní 
dotácie z rozpočtu mesta mali byť finančné prostriedky zmluvnej strane 
poukázané do 14 dní od podpísania zmluvy. Nakoľko  zmluva bola podpísaná dňa 
28. 02. 2013, finančné prostriedky mali byť poskytnuté do 14. 03. 2013 a nie až 27. 

03. 2013. 

12. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2013 z Programu 10 – 
Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu Olympijského 
klubu, Ul. Olympionikov č. 4, Prievidza so zameraním na dodržanie podmienok, 
účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov kontrolu dotácie poskytnutej z 
rozpočtu mesta v roku 2013 z Programu 10 – Šport, Podprogram 2 – Podpora 
športových aktivít na podporu Olympijského klubu, Ul. Olympionikov č. 4, 
Prievidza so zameraním na dodržanie podmienok, účelu poskytnutia a plnenia 
zmluvných vzťahov.  
 

Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

78/2013/TZ/1.1, č. 186/2013/TZ/1.1, č. 313/2013/TZ/1.1, č. 574/2013/TZ/1.1,č. 

765/2013/TZ/1.1    sú predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. 

Kontrolné zistenia: 
a) Kontrolou úplnosti údajov v žiadosti o pridelenie dotácie podľa §5 ods. 1) VZN č. 

131/2012 bolo zistené, že žiadosť neobsahovala náležitosti ako podrobné 
uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť finančné prostriedky, údaje 
o výške predpokladaných nákladov spojených s realizáciou zámeru a požadovanú 
výšku finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, účasť ďalších subjektov na 
financovaní aktivity a podiel vlastných finančných prostriedkov, formu prezentácie 
mesta, čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči mestu a voči organizáciám 
zriadeným a založeným mestom nesplatené záväzky po lehote splatnosti 
a vyhlásenie ku konfliktu záujmov, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej 
osoby žiadateľa, čím nebol splnený §5 bod 1 písm. d, e, f, g, h, j VZN a čestné 
prehlásenie žiadateľa, že nemá voči mestu a voči organizáciám zriadeným 
a založeným mestom nesplatené záväzky po lehote splatnosti a vyhlásenie ku 
konfliktu záujmov. 

b) V dvoch prípadoch kontrolou dodržiavania právnych náležitostí Zmluvy 
o poskytnutí finančných prostriedkov bolo zistené, že predmetnú zmluvu za 
kontrolovaný subjekt podpisoval len predseda klubu, čím nebol dodržaný čl. IV. 
bod 10) stanov združenia, podľa ktorého právne úkony v mene OK robia predseda 
a podpredseda OK spoločne.  

c) V siedmich prípadoch žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nebola 
riadne vyplnená zamestnancom mesta (časť vyplní zamestnanec – zapisovateľ 
príslušnej komisie MsZ). 

d) Kontrolou dátumu poukázania dotácie Olympijskému klubu bolo v dvoch 

prípadoch zistené, že zo strany mesta došlo k nedodržaniu termínu poukázania 
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dotácie podľa čl. III. bod 1) zmluvy, podľa ktorého mali byť finančné prostriedky 

prijímateľovi dotácie poukázané mestom Prievidza do 14-tich dní od podpísania 

zmluvy (v skutočnosti bola zmluva podpísaná 15.3.2013 a finančné prostriedky 

boli poukázané mestom Prievidza 9.4.2013). Kontrolou dátumu poukázania 

dotácie olympijskému klubu bolo zistené, že zo strany MsÚ došlo k nedodržaniu 

termínu poukázania dotácie podľa čl. III. bod 1) zmluvy, podľa ktorého mali byť 

finančné prostriedky Olympijskému klubu poukázané mestom Prievidza do 14-tich 

dní od podpísania zmluvy (zmluva bola podpísaná 23.9.2013 a finančné 

prostriedky boli poukázané mestom Prievidza 8.10.2013). 

e) V štyroch prípadoch formulár vyúčtovanie dotácie obsahuje neúplne vyplnenú  
tabuľku podľa §7 bod 3d) VZN, podľa ktorej vyúčtovanie dotácie musí obsahovať 
tabuľku, v ktorej prijímateľ dotácie uvedie číslo dokladu, druh, sumu a dátum 
úhrady výdavku. Kontrolovaný subjekt v zmysle §7 bod 5) VZN takéto vyúčtovanie 
dotácie nemal akceptovať a požadovať jej úplné vyplnenie.  

f) V dvoch prípadoch bolo zistené, že predmetné fotokópie pokladničných dokladov 

v spise neboli úplné a preukazné, čím kontrolovaný subjekt nedodržal §7 bod 3c) 

VZN, podľa ktorého je prijímateľ dotácie povinný písomne predložiť finančnému 

oddeleniu MsÚ vyúčtovanie dotácie, ktoré musí obsahovať čitateľné fotokópie 

všetkých účtovných dokladov. 

g) Podľa čl. II. bod1) bol kontrolovaný subjekt povinný zabezpečiť, že logo mesta 

umiestnené na oblečení bude dobre viditeľné. 

h) Kontrolou dokladov v spise bolo zistené, že žiadateľ o dotáciu nepredložil doklad 

(fotografiu) o tom, že umiestnil logo mesta na oblečenie dôchodkýň. 

i) Vzhľadom na skutočnosť, že prijímateľ dotácie Olympijský klub Prievidza 

nepredložil k vyúčtovaniu dotácie doklad o umiestnení loga mesta Prievidza na 

tričku, ďalej predložil nesprávne vyúčtovanie dotácie,  podľa čl. IV. bod 2) zmluvy 

o dotácii bol prijímateľ povinný vrátiť celú výšku dotácie (okrem vrátených 370 

EUR mal vrátiť aj 30 EUR) a zaplatiť mestu Prievidza penále vo výške 0,1% 

z neoprávnene použitej sumy za každý deň. V zmysle uvedeného by mal 

kontrolovaný subjekt vyčísliť výšku pohľadávky mesta   vrátane penálov 

a požadovať od prijímateľa dotácie jej vrátenie. 

 
 

13. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  
Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu JD 
Slovakia, s.r.o., K. Novackého 8/7, Prievidza so zameraním na dodržiavanie 
podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu 
vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského úradu. 
 
Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

262/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne 
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sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie 

podliehalo.  

Kontrolné zistenie: 
a) Kontrolou úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti možno konštatovať, že žiadosť 

o dotáciu obsahovala neúplne vyplnený zápis zapisovateľa príslušnej komisie MsZ 

(časť Vyplní zamestnanec – zapisovateľ príslušnej komisie MsZ). 

 
14. Kontrola dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 z  

Programu 10 - Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na podporu 
Miroslava Haragu DREVIS, 1. mája č. 2, Prievidza so zameraním na dodržiavanie 
podmienok, účelu poskytnutia a plnenia zmluvných vzťahov a kontrolu 
vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v organizačných útvaroch mestského úradu. 
 

Dodržanie podmienok VZN a  Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 

692/2013/TZ/1.1 je predmetom vykonanej následnej finančnej kontroly. Súčasne 

sa kontrolou overovalo dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v 

tých organizačných útvaroch mestského úradu, ktorým poskytnutie dotácie 

podliehalo.  

              Kontrolné zistenia: 
a) Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza bolo 

nedostatočne vyplnené v časti „Vyplní zamestnanec mesta - zapisovateľ 

príslušnej komisie“. Neboli v nej uvedené náležitosti uzatvorenia zmluvy, termín 

vyúčtovania dotácie, v akej výške bola dotácia poukázaná, ani kedy bolo 

predložené na finančné oddelenie zúčtovanie. Tieto údaje pokiaľ by boli 

vyplnené, je z nich možné jednoducho zistiť celý prebiehajúci proces poskytnutia 

dotácie až do jej zúčtovania. 

b) Vykonanou kontrolou predloženého projektu zo strany žiadateľa o dotáciu bol  

zistený nesúlad so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

platným VZN. Žiadosť je nedostatočne vyplnená. Z účelu použitia uvedeného 

v bode 2.2  nie je možné identifikovať účel, na ktorý sa dotácia požaduje a kto je 

jej konečným prijímateľom.  Daný opis „ na celoročnú činnosť, výjazdy zlepšenie 

efektivity tréningu a čiastočné materiálne zabezpečenie“ je nepostačujúci. 

Chybná špecifikácia je aj v bode 2.3 druh výdavkov a tiež  nie je uvedená ani 

suma vlastných zdrojov a zdrojov klubu. 

c) Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v zmysle článku III. zmluvy o poskytovaní  

dotácie z rozpočtu mesta mali byť finančné prostriedky zmluvnej strane 

poukázané do 14 dní od podpísania zmluvy. Nakoľko  zmluva bola podpísaná dňa 
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25. 10. 2013, finančné prostriedky mali byť poskytnuté do 08. 11. 2013 a nie až 

20. 11. 2013. 

d) Žiadateľom dotácie bol FO-podnikateľ Milan Harag DREVIS. Konečným  

prijímateľom podľa predloženého vyúčtovania dotácie, ktorého súčasťou bolo 

poďakovanie, je Tomáš Harag. 

e) Vykonanou kontrolu bolo zistené, že k vyúčtovaniu Miroslav Harag nepredložil  

fotodokumentáciu športovej výstroje, ktorá by preukazovala umiestnenie loga 

mesta Prievidza, čím nedodržal podmienky článku II. bod 1 zmluvy.     

 
Mesto týmto poskytlo dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov v rozpore s podmienkami ustanovenými VZN, čím 
porušilo zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
 

Kontrolovaný subjekt bol oboznámený so správami o následných finančných kontrolách, 
v stanovenej lehote má prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktorých plnenie sa 
bude priebežne sledovať. 

 
 
Odporúčanie:  

� Kontrolou splnenia kritérií pre posudzovanie predloženej žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta 
(príloha č. 3 bod 8) k VZN č. 131/2012 o deklarovaní spolufinancovania z ďalších zdrojov bolo 
zistené, že spisy ani v jednom prípade neobsahovali doklady, na základe ktorých by bolo 
možné zo strany MsÚ vyhodnotiť splnenie tohto kritéria, čím zo strany MsÚ nebol dodržaný § 
6 bod 7) VZN o postupe a podmienkach pri rozhodovaní o rozdeľovaní dotácií v komisiách 
MsZ.  
Vzhľadom na uvedené, odporúčame v prípade, že zo strany MsÚ je potreba vierohodného 
(dokladmi podloženého) deklarovania financovania z vlastných zdrojov, resp. 
spolufinancovania, túto povinnosť jednoznačne uviesť vo VZN.  

� Originály dokladov je potrebné označovať odtlačkom pečiatky mesta s textom „ Zúčtované 
s rozpočtom mesta Prievidza vo výške ....“, s cieľom znemožniť prijímateľom dotácie ich 
prípadné použitie pri zúčtovaní príspevkov z iných zdrojov podľa §7 bod 4) VZN. 

� Na základe uvedeného odporúčame, aby boli zmluvy o poskytnutí dotácie v časti „Povinnosti 

zmluvných strán“ upravené o povinnosť mesta Prievidza zasielať finančné prostriedky 

prijímateľovi dotácie až po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

� Na obehovom liste v predmetnom vyjadrení je potrebné jednoznačne uviesť súlad, resp. 

nesúlad so skutočnosťami uvedenými v znení § 9 zákona o finančnej kontrole, napr. v bode 3:  

pripravovaná finančná operácia je v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení 

s verejnými prostriedkami, s IS a VZN mesta ( presne uviesť názov). 

� Kontrolou predložených účtovných dokladov bolo zistené, že súčasťou vyúčtovania dotácie 
boli fotokópie účtovných dokladov bez ich overenia pracovníkom MsÚ, pričom napr. kópie 
dokladov o vzniku alebo registrácii právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa ako i platný 
doklad o práve štatutára konať v mene organizácie musia byť v zmysle §5 bod 3) VZN  
overené pracovníkom MsÚ. 
Vzhľadom na skutočnosť, že fotokópie účtovných dokladov bez overenia pracovníkom MsÚ 

nie sú dostatočne preukazné, doporučujeme doplniť §7 bod 3c) VZN o povinnosť overovať 

fotokópie dokladov pracovníkom MsÚ. 
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2. Na základe poverenia č. 42/ 2013 zo dňa 12. 12. 2013 bola vykonaná kontrola v 

spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. (do 
31. 12. 2013 UNIPA spol. s r.o.) , a to kontrola dodržiavania podmienok a povinností 
spoločnosťou TSMPD s r.o. (do 31. 12. 2013 UNIPA spol. s r.o.) ako nájomcu 
vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 02/2012 zo dňa 2. 4. 2012 a jej dodatkov . 

 
Kontrolované doklady: 
Nájomná zmluva č. 02/2012 v znení Dodatkov č. 1-3, Zmluva o dielo na realizáciu zákazky „ 
Zhotovenie, dodanie a osadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia-časť I., časť II.,  
Zmluva o dielo č. 4/2011, inventárne karty č. 000026, 000027, 000028, faktúry so 
zaúčtovaním rok 2012, rok 2013, Zmluva so spoločnosťou Mediatex s.r.o., zmluvy so 
spoločnosťou SUBAKOprint s.r.o., Komisionárska zmluva so spoločnosťou TIK mesta 
Prievidza v znení dodatku č. 1 a následnej zmluvy, dohody o vzájomných započítaniach 
pohľadávok a záväzkov,ostatná účtovná evidencia. 
 
 
      Kontrolné zistenie: 
a) Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolovaný subjekt uhradil nájomné za rok 2013 dňa 
2.10.2013, bol povinný v zmysle čl. III. bod 2) nájomnej zmluvy uhradiť prenajímateľovi 
úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

V zmysle uvedeného kontrolného zistenia bol kontrolovaný subjekt oboznámený so  
správou o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3.0-7643-2014/113504 dňa  15.10. 2014 
a v lehote do 20. 10. 2014 prijal opatrenia na nápravu nedostatkov, o ktorých plnení podal 
kontrolnému orgánu dňa 20. 10. 2014 správu.  
 
 
b) Rozpracované kontroly 
 

1. MC Slniečko, Prievidza - Kontrola dotácií poskytnutých v roku 2013 na podporu 
aktivít z rozpočtu mesta Prievidza z Programu 9 – Vzdelávanie,  Podprogram 8 – 
Podpora práce s deťmi a mládežou so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu 
poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov a kontrolu vykonávania predbežnej 
finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v organizačných útvaroch mestského úradu - prebieha na základe poverenia č. 15/ 
2014 zo dňa 08. 10. 2014. 

2. Mesto Prievidza, Mestský úrad Prievidza - Kontrola tvorby a použitia finančných 
prostriedkov fondov - prebieha na základe poverenia č. 16/ 2014 zo dňa 08. 10. 2014. 

 
3. Mesto Prievidza, Mestský úrad Prievidza - Kontrola dodržiavania zákona č. 

394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti - prebieha na základe poverenia č. 17/ 
2014 zo dňa 08. 10. 2014. 

 
4. MŠ, Ul. Závodníka, Prievidza - Kontrola výberu príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ - 

prebieha na základe poverenia č. 18/ 2014 zo dňa 08. 10. 2014. 
 
5. MŠ, Športová ulica, Prievidza - Kontrola výberu príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ - 

prebieha na základe poverenia č. 19/ 2014 zo dňa 08. 10. 2014. 
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6. ICM , Prievidza - Kontrola dotácií poskytnutých v roku 2013 na podporu aktivít 
z rozpočtu mesta Prievidza z Programu 9 – Vzdelávanie,  Podprogram 8 – Podpora 
práce s deťmi a mládežou so zameraním na dodržiavanie podmienok, účelu 
poskytnutia a splnenia zmluvných vzťahov a kontrolu vykonávania predbežnej 
finančnej kontroly podľa zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v organizačných útvaroch mestského úradu - prebieha na základe poverenia č. 20/ 
2014 zo dňa 15. 10. 2014. 

 
 
 
V Prievidzi 21. 10. 2014 
  
 
                                                                                             
          Ing. Henrieta Gebrlínová  
                                                                                    hlavná kontrolórka mesta 
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Príloha č. 3 
S t a n o v i s k o 

 
hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 

 
  

V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi a v súlade s ustanovením § 18 d)   
ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonala hlavná 
kontrolórka  kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. V predloženom materiáli č. 
75/2014 je vyhodnotených 11 uznesení prijatých v rokoch 1997 – 2014. Vyhodnotenie 
obsahuje 7 uznesení schválených v roku  2014 a 3 uznesenia v roku 2013, ktoré sú po ich 
vyhodnotení ako splnené navrhnuté na vypustenie zo sledovania. Súčasťou predloženého 
materiálu sú majetkoprávne veci ( predaj, kúpa, zámena, nájom, vecné bremená). V sledovaní 
je 63 uznesení prijatých v roku 2014, 6 uznesení prijatých v r.2013, 5 uznesení v roku 2012 a 
po jednom uznesení v rokoch 2010, 2009, 2006 a 2003. Z majetkoprávnych vecí je 
navrhnutých na vypustenie 76 uznesení z r. 2014, 8 uznesení z r. 2013, po jednom uznesení z 
roku 2012 a z roku 2010. 
 

Z uznesení  navrhnutých na vypustenie zo sledovania vybrala hlavná kontrolórka 
na kontrolu 3 uznesenia: 
 
1. Uznesenie  č. 365/II./III./14, ktorým MsZ schválilo postúpenie práv a záväzkov zo Zmluvy 
o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou 
športovej haly zo dňa 08.12.1997 v znení jej Doplnkov č. 1 až 39 na postupníka spoločnosť 
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., 
žiada primátorku mesta a Dozornú radu spoločnosti CITY ARENA, s.r.o., 
v prípade, že nedôjde k uzavretiu tejto dohody a spoločnosť CITY ARENA, s.r.o., nebude mať 
štatutárny orgán (konateľa), vykonať všetky právne úkony za účelom zabezpečenia riadneho 
chodu športovej haly, t.j. najmä podanie návrhu na zrušenie spoločnosti CITY ARENA, s.r.o. 
a návrhu na vydanie  predbežného opatrenia. 

 
Skontrolovaná bola Zmluva o postúpení práv a záväzkov uzatvorená dňa 11. 09. 

2014 medzi CITY ARENA, s.r.o., Mariánska 10561/35, Prievidza ako postupca, Technické 
služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, Prievidza ako postupník a Mesto Prievidza ako 
vlastník, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 675/2014/OZ/1.2.   
 

Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu o postúpení práv a záväzkov (ďalej len 
Zmluva) zo Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností 
spojených s prevádzkou športovej haly zo dňa 08. 12. 1997 v znení jej Doplnkov č. 1 až 41 na 
postupníka spoločnosť Technické služby mesta Prievidza.   
Mesto Prievidza je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti pre k.ú. 
Prievidza na LV č. 1  – areál viacúčelová športová hala postavenej na pozemku parcela č. 
3978/2. Mesto Prievidza ako prenajímateľ a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. ako nájomca 
uzavreli dňa 08. 12. 1997 Zmluvu o nájme  hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní 
činností spojených s prevádzkou športovej haly a to do 31. 12. 2016. Dňa 23. 09. 2009 mesto 
Prievidza a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. uzavreli Zmluvu o postúpení práv 
a záväzkov, na základe ktorej Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. ako postupca postúpili 
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všetky práva, povinnosti a záväzky z nájomnej zmluvy na spoločnosť CITY ARENA, s.r.o. 
ako postupníka dňa 01. 10. 2009. 
 N základe Zmluvy CITY ARENA, s.r.o. ako postupca bezodplatne postupuje k 12. 09. 
2014 na Technické služby mesta Prievidza s.r.o.  ako postupníka, ktorý v plnom rozsahu 
dňom 12. 09. 2014 preberá na seba  všetky práva, povinnosti a záväzky. 
 

Kontrolou zverejňovania dokumentov na webovej stránke mesta bolo zistené, že 
zmluva o postúpení práv a záväzkov bola zverejnená dňa 11. 09. 2014 a nadobudla účinnosť 
dňom 12. 09. 2014. 
 

Na základe vykonanej kontroly zmluvy o postúpení práv a záväzkov konštatujem, že 
zmluva bola uzatvorená v súlade s uznesením MsZ , zverejnená, a  tým bolo uznesenie 
splnené.  
 
 
2. Uznesenie  č. 9/II. bod a,b,c/13 , ktorým MsZ schválilo  

a) zámer kúpy stavby bytového domu 2 x 12 nájomných bytových jednotiek 
realizovaného investorom TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka, IČO 36797006, v rámci 
investičnej akcie „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b. j. a inžinierske siete 
Gazdovská ul. Prievidza“ na základe projektovej dokumentácie č. 02/2013 
projektanta CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza,  
 

b) kúpnu cenu za kúpu stavby bytového domu vo výške 1 052 637 € (slovom jeden 
milión päťdesiatdvatisícšesťstotridsaťsedem eur) vrátane DPH a kúpnu cenu za kúpu 
technickej vybavenosti k bytovému domu vo výške 100 320 € (slovom stotisíc 
tristodvadsať eur) vrátane DPH, 
 

c) podanie žiadostí mesta Prievidza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR o poskytnutie dotácie a na Štátny fond rozvoja bývania o úver na 
zaplatenie kúpnej ceny bytového domu a jeho technickej vybavenosti. 

 
Skontrolovaná bola Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10. 01. 2014 medzi spoločnosťou 

TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, Kanianka ako predávajúca a mestom Prievidza ako 
kupujúci, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 15/2014/OZ/2.4.1. 
 
Predávajúci podľa článku II. zmluvy je vlastníkom nehnuteľnosti – stavby v meste Prievidza 
na ulici Gazdovská – bytový dom 2x12 bytových jednotiek a inžinierske siete. Účelom  
zmluvy podľa článku I. zmluvy je obstaranie nájomných bytov bežného štandardu spôsobom 
kúpy nájomných bytov v bytovom dome a obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej 
kúpu a užívanie bytov v bytovom dome spôsobom kúpy technickej vybavenosti. Mesto 
Prievidza ako kupujúci má záujem v rámci zabezpečenia rozvoja bývania v meste v súlade 
s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, obstarať na účely sociálneho bývania 
také nájomné byty a technickú vybavenosť, ktoré spĺňajú podmienky v ustanoveniach zákona 
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.   
Bytový dom je samostatne stojacím bytovým domom so štyrmi nadzemnými podlažiami, 
ktorý je určený na bývanie a pozostáva z 24 bytov bežného štandardu, ktorý bol realizovaný 
na základe projektovej dokumentácie č. 02/2013 projektanta CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza.  
 
 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 1 052 637,00 € za 24 bytov a za 
technickú vybavenosť vo výške 92 073,86 € (cena bola ponížená o vybudovanie vodovodu). 
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Pozemok pod bytovým domom a jeho okolie je vlastníkom kupujúceho a nie je predmetom 
tejto zmluvy. 
 

Dňa 15. 01. 2014 boli na Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, 
Trenčín podané 3 žiadostí: 
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania z 
 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu stavby na ulici 
Gazdovská – bytový dom 2x12 bytových jednotiek a inžinierske siete   
2. Žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania na kúpu stavby na ulici Gazdovská – bytový dom 2x12 bytových jednotiek 
a inžinierske siete 
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti z  Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k stavbe na ulici Gazdovská – bytový dom 2x12 
bytových jednotiek a inžinierske siete 
 

Kontrolou zverejňovania dokumentov na webovej stránke mesta bolo zistené, že 
kúpna zmluva bola zverejnená dňa 10. 01. 2014 a nadobudla účinnosť dňom 11. 01. 2014. 
 
 
 Na základe preskúmaných dokladov bolo zistené, že v súčasnosti prebieha konanie 
o návrh na vklad. 
 

Kontrolou kúpnej zmluvy, následného zverejnenia kúpnej zmluvy, kontroly  kúpnej 
ceny, kontroly žiadosti o  poskytnutie dotácie z  Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a žiadosti o poskytnutie  podpory zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania o úver konštatujem, že boli vykonané všetky úkony tak, ako ich schválilo MsZ 
a uznesenie bolo splnené. 
 
 
3. Uznesenie  č. 480/II./13 , ktorým MsZ schválilo: 

a) účel, na ktorý sa podpora požaduje – kúpa nájomného bytového domu 2 x 12 b.j. – 
Bytový dom SO 01 a technická vybavenosť, Gazdovská ulica, Prievidza,  

b) investičný zámer – realizovať kúpu nájomného bytového domu 2 x 12 b.j.  -  Bytový 
dom SO 01 a technická vybavenosť, Gazdovská ulica, v k.ú. Prievidza, na  parcelách 
č. 6652/176 a č. 6652/177, vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracovala projektová kancelária CADPROJEKT, s.r.o., Prievidza,  

c) spôsob financovania kúpy bytového domu: podpora zo ŠFRB vo výške 60 % - 
631.582,20 € a dotácia z MDVaRR SR vo výške 40%   - 421.054,80 €, spôsob  
financovania technickej vybavenosti: dotácia 55 848,00 € a vlastné zdroje 36 225,86 
€,  

d) žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde 
rozvoja a bývania, ktorý nahradil zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v znení neskorších predpisov vo výške 631.582,20 €, 

e) spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB nehnuteľnosťou – Bytový dom SO 01, LV č. 
10111, na parcele č. 6652/176 a č. 6652/177 vo vlastníctve spoločnosti TO-MY-STAV 
s.r.o., Lesná 335/9, 972 17  Kanianka, IČO: 36797006, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

f) súhlas s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti 
úveru, najmenej však po dobu 30 rokov, 

g) súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB, 
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h) súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 
zákona č. 443/2010 Z.z.), 

i) uzatvorenie   kúpnej   zmluvy   na   kúpu   nehnuteľností  predávajúceho TO-MY-STAV, 
s.r.o., Kanianka, vlastníka nehnuteľnosti – stavby v meste Prievidza na Gazdovskej ul., 
ktoré sú označené v projektovej dokumentácii týchto stavieb ako objekty: 

            SO 01    Bytový dom 2 x 12 b.j. - štvorpodlažný bytový dom 2 x 12 b.j. 
            SO 02    Komunikácia, chodníky, pozdĺžne odstavné plochy 
            SO 03.2 Vodovodné prípojky 
            SO 04.1 Kanalizácia splašková 
            SO 04.2 Kanalizácia dažďová  
            SO 06    Elektrické prípojky  
            SO 07    Verejné osvetlenie   

s pripomienkou: v čl. VII. Odstúpenie od zmluvy sa text: „kupujúci môže odstúpiť“ 
nahrádza              textom: „kupujúci odstúpi“, 

j) kúpnu cenu za predaj nehnuteľností (2 x 12 b.j. a príslušná technická vybavenosť) 
dohodnutú nasledovne: 

     SO 01    Bytový dom 2 x 12 b.j.:       1.052.637,00 €  
     SO 02    Komunikácia, chodníky, pozdĺžne odstavné plochy:       39.462,86 € 

       SO 03.2 Vodovodné prípojky:             5.483,00 €  
            SO 04.1 Kanalizácia splašková:           20.334,00 € 
            SO 04.2 Kanalizácia dažďová:           19.986,00 €  
            SO 06    Elektrické prípojky:                         1.285,00 €  
            SO 07    Verejné osvetlenie:               5.523,00 € 
             cenu za technickú vybavenosť spolu:                          92.073,86   

k) v prípade obdržania úveru záväzok mesta Prievidza splácať úver zo ŠFRB vo výške 
631.582,20€, pričom mesto v rozpočte  na tento účel vyčlení finančné prostriedky vo 
výške 12-násobku mesačnej splátky úveru a zabezpečí ich pravidelné splácanie počas 
trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania, 

l) vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2014 vo 
výške 36.225,86 € na obstaranie technickej vybavenosti stavby: Výstavba nájomných 
bytov 2 x 12 b.j. – Bytový dom SO 01 a technická vybavenosť, Gazdovská ulica, 
Prievidza,  

m) čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza túto skutočnosť oznámi Štátnemu fondu 
rozvoja bývania aj s priznanou výškou dotácie. 

 
Skontrolovaná bola Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10. 01. 2014 medzi spoločnosťou 

TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, Kanianka ako predávajúca a mestom Prievidza ako 
kupujúci, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 15/2014/OZ/2.4.1. 
 

a) Účelom  zmluvy podľa článku I. zmluvy je obstaranie nájomných bytov bežného 
štandardu spôsobom kúpy nájomných bytov v bytovom dome a obstaranie technickej 
vybavenosti podmieňujúcej kúpy a užívanie bytov v bytovom dome spôsobom kúpy 
technickej vybavenosti. Mesto Prievidza ako kupujúci má záujem v rámci 
zabezpečenia rozvoja bývania v meste v súlade s plánom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta, obstarať na účely sociálneho bývania také nájomné byty a technickú 
vybavenosť, ktoré spĺňajú podmienky v ustanoveniach zákona č. 443/2010 Z.z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.   

b) Investičný zámer – uzatvorená kúpna zmluva – nájomné byty na účely sociálneho 
bývania 
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c) Spôsob financovania: 
- Zmluva o úvere, číslo zmluvy 300/389/2014 uzatvorená dňa 10. 06. 2014  medzi 

mestom Prievidza a Štátnym fondom rozvoja bývania, Bratislava, na základe ktorej bol 
poskytnutý úver vo výške   631 580,00 €. Táto bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod 
č. 438/2014/UZ/2.4.1. Zistený rozdiel vo výške 2,20 € medzi uznesením MsZ 
a uzatvorenou zmluvou o úvere je spôsobený stanovenými úverovými podmienkami pri 
zaokrúhľovaní. 

-  Zmluva   č.  0004-PRB/2014   o   poskytnutí    dotácie    na   obstaranie     nájomných    
     bytov  uzatvorená   dňa 11. 06. 2014  medzi  mestom Prievidza  a Ministerstvom  dopravy,   
     výstavby  a   regionálneho   rozvoja   SR,   Bratislava  vo  výške  421 050,00 €, ktorá  bola  
     zaevidovaná v  centrálnej  evidencii  pod č. 562/2014/ZZ/2.4.1.  Zistený rozdiel  vo výške  
     4,80 € medzi uznesením MsZ a  uzatvorenou zmluvou o úvere je spôsobený  stanovenými  
     úverovými podmienkami pri zaokrúhľovaní. 

- Zmluva č. 0005-PRB/2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti  
uzatvorená dňa 11. 06. 2014 medzi mestom Prievidza a Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, Bratislava vo výške 55 840,00 €, ktorá bola   zaevidovaná 
v centrálnej evidencii pod č. 563/2014/ZZ/2.4.1. Zistený rozdiel vo výške 8,00 € medzi 
uznesením MsZ a uzatvorenou zmluvou o úvere je spôsobený stanovenými úverovými 
podmienkami pri zaokrúhľovaní. 

- Vlastné zdroje vo výške 36 225,86 € boli schválené v rozpočte mesta na rok 2014 
     v Programe 14 – Bývanie, Podprogram 1 – Bytová problematika.  

d) Žiadosť o poskytnutie podpory  -  dňa 15. 01. 2014 bola na  Okresný úrad Trenčín,  
Odbor výstavby a bytovej politiky, Trenčín podaná Žiadosť o poskytnutie podpory 
v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania na kúpu 
stavby na ulici Gazdovská – bytový dom 2x12 bytových jednotiek a inžinierske siete 
na sumu vo výške 631 580,00 €. 

e) Spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB – Záložná zmluva č. 300/389/2014 
uzatvorená dňa 03. 06. 2014 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania, Bratislava ako 
záložný veriteľ, TO-MY-STAV s.r.o., Kanianka ako záložca a mestom Prievidza ako 
záložca – dlžník, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 
501/2014/ZZP/2.4.1. 

f) Súhlas s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti 
úveru, najmenej však po dobu 30 rokov – súhlas bol schválený uznesením MsZ č. 
480/13 a odoslaný na  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Bratislava a na Štátny fondom rozvoja bývania, Bratislava.      

g) Súhlas s prijatím záväzku zriadiť záložné právo -   dňa 03. 06. 2014 bola uzatvorená 
Záložná zmluva č. 300/389/2014, zaevidovaná v centrálnej evidencii pod č. 
501/2014/ZZP/2.4.1. 

h) Súhlas s prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (§22 
zákona č. 443/2010 Z. z.) - súhlas bol schválený uznesením MsZ č. 480/13 a odoslaný 
na  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava a na Štátny 
fondom rozvoja bývania, Bratislava.       

i) Uzatvorenie kúpnej zmluvy  - uzatvorená Kúpna zmluva dňa 10. 01. 2014 
j) Kúpna cena za predaj nehnuteľnosti a príslušná technická vybavenosť -  Zmluvné 

strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 1 052 637,00 € za 24 bytov a za technickú 
vybavenosť vo výške 92 073,86 €. 

k) V prípade obdržania úveru záväzok mesta Prievidza splácať úver zo ŠFRB vo výške 
631 582,20€, pričom mesto v rozpočte  na tento účel vyčlení finančné prostriedky vo 
výške 12-násobku mesačnej splátky úveru a zabezpečí ich pravidelné splácanie počas 
trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania - finančné prostriedky 
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boli schválené v rozpočte mesta na rok 2014 v Programe 14 – Bývanie, Podprogram 1 
– Bytová problematika.  

l) vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2014 vo výške 
36 225,86 € na obstaranie technickej vybavenosti stavby: Výstavba nájomných bytov 2 
x 12 b.j. – Bytový dom SO 01 a technická vybavenosť, Gazdovská ulica, Prievidza –  
finančné prostriedky boli schválené v rozpočte mesta na rok 2014 v Programe 14 – 
Bývanie, Podprogram 1 – Bytová problematika.   

m) čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR mesto Prievidza túto skutočnosť oznámi Štátnemu fondu 
rozvoja bývania aj s priznanou výškou dotácie – na základe ústneho prehlásenia 
zamestnankyne Ing. Šimkovej bola uvedená skutočnosť oznámená samotným  
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Štátnemu fondu rozvoja 
bývania . 
 

Kontrolou kúpnej zmluvy, Zmluvy o úvere - číslo zmluvy 300/389/2014, Zmluvy č. 0005-
PRB/2014, Záložnej zmluvy č. 300/389/2014,  žiadosti o  poskytnutie dotácie z  Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  žiadosti o poskytnutie  podpory zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania o úver,  rozpočtu mesta  konštatujem, že boli vykonané všetky úkony 
smerujúce ku kúpe bytového domu tak,  ako ich schválilo MsZ a uznesenie bolo splnené. 

 
Na základe vykonanej kontroly zmluvy o postúpení práv a záväzkov, kúpnej 

zmluvy a žiadostí o podporu a dotáciu konštatujem, že zapracovaním podmienok 
uznesení do zmlúv boli uznesenia splnené. Na základe týchto skutočností odporúča 
hlavná kontrolórka MsZ v Prievidzi prija ť materiál č. 75/2014 s pripraveným návrhom 
na uznesenie.   
 
 
 
V Prievidzi dňa 22. 10. 2014 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. Henrieta Gebrlínová 
                                                                                        hlavná kontrolórka mesta 
 


