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Zoznam  uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  27. 1. 2015 
od 1 do 50 

 
1. Zloženie návrhovej komisie 
2. Program MsZ na deň 27. 1. 2015 
3. Žiadosť spol. SMMP, s. r. o., o zvýšenie základného imania  
4. Zmena v zložení Komisie pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií 

v Hradci a vo Veľkej Lehôtke 
5. Žiadosť spol. Prievidza Invest, s. r. o., o zvýšenie základného imania 
6. VZN mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza                        

č. 141/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky 
7. Žiadosť spol. ZYRY-Tem, s. r. o., o zriadenie vecného bremena (optická 

telekomunikačná prípojka na Dlhej ulici) 
8. Žiadosť ZO SZZ Kopaničky 24-48 o zriadenie vecného bremena 
9. Žiadosť spol. ZYRY-Tem, s. r. o., o zriadenie vecného bremena (optická 

telekomunikačná prípojka k bytovému domu na Ul. B. Björnsona) 
10. Žiadosť Ing. Lenky Kucmanovej o zriadenie vecného bremena 
11. Žiadosť spol. Esta plus, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
12. Žiadosť Moniky Meliškovej o kúpu pozemkov 
13. Návrh mesta na predaj pozemkov na účel výstavby garáží (Sadová ul.) 
14. Žiadosť spol. GOMBARČÍK, s.r.o., o zámenu časti pozemku 
15. Žiadosť spol. GOMBARČÍK, s.r.o., o vrátenie časti kúpnej ceny 
16. Informácia o vypracovanom znaleckom posudku – pavilóny bývalej II. ZŠ na Ul. S. 

Chalupku 
17. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľnosti – objekt bývalej II. ZŠ na Ul. S. 

Chalupku – pavilón D  
18. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľnosti – objekt bývalej II. ZŠ na Ul. S. 

Chalupku – pavilón E  
19. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľnosti – objekt bývalej II. ZŠ na Ul. S. 

Chalupku – pavilón F  
20. Poslanecký návrh Júliusa Uríka k stanoveniu ceny pri zámere mesta predať pozemok 

Ladislavovi Mokrému a manž.  
21. Žiadosť Ladislava Mokrého a manž. o kúpu pozemku 
22. Poslanecký návrh Ing. Richarda Takáča k stanoveniu ceny pri zámere mesta predať 

pozemky spol. RIKU, s. r. o. 
23. Žiadosť spol. RIKU, s.r.o.,  o kúpu časti pozemku 
24. Žiadosť Romana Bakusa o kúpu pozemkov 
25. Žiadosť Guiseppe Farenga, SEPLACK, o nájom časti pozemku 
26. Žiadosť Hayridina Šilika o zväčšenie predmetu nájmu 
27. Žiadosť Vladimíra Líšku – FANTÁZIA o nájom časti pozemku 
28. Návrh na vyhlásenie OVS na nájom pozemku na Ul. T. Vansovej na účel stanoviska 

taxi služby 
29. Žiadosť Jána Kuchárika o nájom časti pozemkov 
30. Žiadosť Jozefa Ziaťka o nájom pozemku 
31. Žiadosť Viliama Jankoviča – RODIS o nájom časti pozemkov za cenu 1 €/rok 
32. Žiadosť Viliama Jankoviča – RODIS o nájom časti pozemkov (cena 0,20 €/m2/rok) 
33. Žiadosť spol. DOPSTA, s. r. o.,  o kúpu a nájom časti pozemkov 
34. Žiadosť spol. PE-STRAV, s. r. o., o nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v hospodárskej budove areálu bývalej MŠ Závodníka 
35. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Martinom Filipkovom 
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36. Žiadosť Martina Stašjaka a manž. o predĺženie doby splácania kúpnej ceny 
37. Nájom dočasne prebytočného majetku  pre spol. T+T, a. s.  
38. Informácia o OVS na prevod stavby a pozemku na Novej ulici (súťaž neúspešná) 
39. Návrh na vyhlásenie ďalšej OVS na predaj stavby a pozemku na Novej ulici 
40. Informácia o OVS  na prevod areálu bývalej MŠ  na Nedožerskej ceste (súťaž 

neúspešná) 
41. Návrh mesta na vyhlásenie novej OVS na predaj majetku – areál bývalej MŠ na 

Nedožerskej ceste 
42. Informácia o OVS na prevod nehnuteľnosti vo Veľkej Lehôtke – chata Mraznica 

(súťaž úspešná – víťaz spol. DKP Slovakia, s.r.o.) 
43. Zmena uzn. MsZ č. 421/14 (pozemky pre spol. LK CONSULTING, s.r.o.) 
44. Zmena uzn. MsZ č. 328/14 (cyklotrasy) 
45. Žiadosť spol. CIBAMED Prievidza, s.r.o., o urovnanie pohľadávky 
46. Informácia o pripravenom projekte „Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom“ 
47. Zriaďovacia  listina Mestského múzea a galérie Imricha Vysočana a Doplnok č. 5 

 Zriaďovacej listiny KaSS v Prievidzi 
48. Zmeny v orgánoch TIK Prievidza, n. o. 
49. Informácia MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD. o navrhovanej zmene zákona č. 

333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR 
50. Informácia Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Prievidzi 
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  27. 1. 2015 
od 1 do 50 

 
 

číslo: 1/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  Ing. Branislav Bucák – predseda, MUDr. Dušan 
Magdin – člen, MUDr. Peter Oulehle – člen,  

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie: Ing. Branislav Bucák – predseda, MUDr. Dušan Magdin – 
člen, MUDr. Peter Oulehle – člen. 
 

číslo: 2/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27. 1. 2015 s doplnením 
bodu Rôzne o bod: „Zriadenie Mestského múzea a galérie Imricha Vysočana“,  

II. schvaľuje   
program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27. 1. 2015 s doplnením bodu 
Rôzne o bod: „Zriadenie Mestského múzea a galérie Imricha Vysočana“. 

 
číslo: 3/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania 
spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 152 084,00 € na sumu 
1 099 844,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník 
mesto Prievidza,  

II. schvaľuje   
zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s. r.o., jediným spoločníkom mestom 
Prievidza o sumu 152 084,00 € na sumu 1 099 844,00 € s tým, že záväzok na nový 
peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 

 
číslo: 4/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

návrh na zmenu zloženia  Komisie pre riešenie krízovej situácie – svahových 
deformácií v Hradci a Veľkej Lehôtke, 

II. schvaľuje  
zmenu uzn. MsZ č. 381/13  zo dňa 9. 10.  2013, ktorým bolo schválené zloženie 
Komisie  pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a Veľkej 
Lehôtke tak, že v časti:  „zastúpenie poslanci a zamestnanec mesta“  sa vypúšťa:             
„1. Ing. Martin Drozd – predseda komisie, 2. Juraj Ohradzanský“ a nahrádza sa:              
“1. Mgr. Rudolf Fiamčík – predseda komisie, 2. František Krško.“ 
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číslo: 5/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného 
imania spoločnosti jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 133 334,00 € na 
sumu 1 275 955,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný 
spoločník mesto Prievidza, 

II. schvaľuje  
zvýšenie základného imania spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., jediným 
spoločníkom mestom Prievidza o sumu 133 334,00 € na sumu 1 275 955,00 € s tým, 
že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza. 
 

číslo: 6/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh VZN mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza                 
č. 141/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov, 

II.    schvaľuje 
VZN mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza                       
č. 141/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov. 

 
číslo: 7/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti ZYRY-Tem, s.r.o., Zvolen, zastupujúcej spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza strpieť na časti pozemku  vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, 
na parcele registra C KN č. 1859/1, zastavané plochy a nádvoria   vo výmere 68 232  
m2  umiestnenie inžinierskych sietí - optického telekomunikačného kábla v dĺžke                
145 m2 v rámci realizácie optickej telekomunikačnej prípojky na Dlhej ulici; 

II.  schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku 
v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 1859/1, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 68232 m2  umiestnenie inžinierskych sietí - optického telekomunikačného 
 kábla v rámci realizácie optickej telekomunikačnej prípojky na Dlhej ulici v prospech 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava podľa zamerania geometrickým plánom 
na neobmedzenú dobu za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy 
vedenia inžinierskych sietí a šírky 0,5 m ochranného pásma po každej strane a ceny 
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej 
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré 
sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je 75,00 €/m2, s podmienkou, že investor sa písomne zaviaže, že po 
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych 
sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú 
z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené 
v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania; 
s podmienkou, že v prípade križovania s miestnou komunikáciou alebo chodníkom 
budú inžinierske siete umiestnené metódou pretlaku popod komunikáciu. 
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číslo: 8/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť  ZO SZZ Kopaničky 24-48, Prievidza, o zriadenie bezodplatného vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemku  vo  vlastníctve 
mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 5941/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 2370 m2 

- vybudovanie vodovodnej prípojky do záhradkárskej osady Kopaničky 24-48 podľa 
projektovej dokumentácie stavby pre účely stavebného povolenia, 

- právo prístupu mechanizmami a pešo na pozemok za účelom vykonávania 
prevádzky, údržby, opráv a odstraňovania porúch  
a zároveň neumiestňovať konštrukcie, trvalé zariadenia a nevysádzať trvalé porasty, 
oplotenie a povrchové úpravy nad potrubím realizovať rozoberateľným spôsobom, 

II.   schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku  
vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 5941/1, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 2370 m2 

- vybudovanie vodovodnej prípojky do záhradkárskej osady Kopaničky 24-48 
podľa projektovej dokumentácie stavby pre účely stavebného povolenia, 

- právo prístupu mechanizmami a pešo na pozemok za účelom vykonávania 
prevádzky, údržby, opráv a odstraňovania porúch, 

v prospech ZO SZZ Kopaničky 24-48, Prievidza, podľa zamerania geometrickým 
plánom na neobmedzenú dobu  za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom 
majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, 
vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po 
každej strane a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť 
prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €; 
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je  20,00 €/m2; s podmienkou vedenia 
vodovodnej prípojky pozdĺž hranice s pozemkami parc. č. 5938 a č. 5939  a s tým, že 
investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, 
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo 
výške 150 € za každý deň omeškania. 

 
číslo:  9/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti ZYRY-Tem, s.r.o., Zvolen, zastupujúcej spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza strpieť na časti pozemku  vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, 
na parcele registra C KN č. 916, zastavané plochy a nádvoria   vo výmere 1 336  m2,  
na parcele registra C KN č. 893/6, ostatné plochy vo výmere 14 213  m2  a na parcele 
registra C KN č. 920/1, ostatné plochy vo výmere 7993  m2  umiestnenie inžinierskych 
sietí - optického telekomunikačného kábla v dĺžke  50 m2 v rámci realizácie optickej 
telekomunikačnej prípojky k obytnému domu, Ul. B. Björnsona 4; 

II.  schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov 
v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 916, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 1 336  m2,  parcela registra C KN č. 893/6, ostatné plochy vo výmere 14 213  
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m2  a parcela registra C KN č. 920/1, ostatné plochy vo výmere 7993  m2  
 umiestnenie inžinierskych sietí - optického telekomunikačného  kábla v rámci 
realizácie optickej telekomunikačnej prípojky k obytnému domu, Ul. B. Björnsona 4,  
metódou pretlaku popod komunikáciu  a chodník v prospech spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú 
dobu za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa 
určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia 
inžinierskych sietí a šírky 0,5 m ochranného pásma po každej strane a ceny 
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej 
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré 
sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je 40,00 €/m2, s podmienkou, že investor sa písomne zaviaže, že po 
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych 
sietí, bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú 
z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené 
v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania. 

 
číslo: 10/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť Ing. Lenky Kucmanovej,  trvalý pobyt  Prievidza, Jaseňová ul. 420/13, 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  
pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcely  registra C KN č. 7056/71, 
zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 619  m2 právo uloženia inžinierskych sietí – 
prípojky plynu, vody, kanalizácie a elektriky a právo prechodu pešo a prejazdu 
motorovým vozidlom z miestnej komunikácie cez pozemok vo vlastníctve mesta 
parcela registra C KN č. 7056/71, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 619 m2  na 
pozemok žiadateľa parcela č. 7056/117, 

II.   schvaľuje  
a) zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemku v k. ú. Prievidza,  parcely  registra C KN č. 7056/71, zastavané plochy 
a nádvoria  s výmerou 619 m2    právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu, 
vody, kanalizácie a elektriky a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom 
z miestnej komunikácie cez pozemok vo vlastníctve mesta parcela registra C KN č. 
7056/71, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 619 m2 , v prospech vlastníka 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č. 7056/117,  podľa zamerania 
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa Pravidiel pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, 
vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po 
každej strane a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť 
prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 € ; 
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 20,00 €/m2; podmienkou je, že 
investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, 
potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo 
výške 150 € za každý deň omeškania,   
b) vydanie súhlasu s vybudovaním prístupovej komunikácie na časti pozemku v k. ú. 
Prievidza, parcela registra C KN č. 7056/71 a s podmienkou, že inžinierske siete 
a prístupová komunikácia k pozemku vo vlastníctve žiadateľky budú zrealizované 
najneskôr do doby vybudovania plánovaného chodníka v tejto časti. 
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číslo: 11/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť  spoločnosti Esta plus, s. r. o., Diviacka Nová Ves, zastupujúcej investora 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 
2927/8,  o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  
časti  pozemkov  vo  vlastníctve mesta v k. ú. Veľká Lehôtka, parcely registra E KN č. 
2516/1,ostatné plochy s výmerou 1949 m2 a 2486/1, ostatné plochy s výmerou 94 m2 
uloženie inžinierskych sietí – rozšírenie NN káblového vedenia  (predpokladaný 
rozsah 120 m2 + ochranné pásmo) a tiež právo trvalého prístupu za účelom 
údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí, 

II.   schvaľuje  
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka  parcely registra E KN č. 2516/1,ostatné plochy 
s výmerou 1949 m2 a 2486/1, ostatné plochy s výmerou 94 m2  uloženie  
inžinierskych  sietí – rozšírenie NN káblového vedenia a tiež strpieť vstup na tieto 
pozemky v ktoromkoľvek čase, na účel  prevádzkovania a vykonávania údržby, opráv 
a rekonštrukcie  inžinierskych sietí  v prospech Stredoslovenská energetika – 
Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8,   podľa zamerania 
geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa Pravidiel pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, 
vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po 
každej strane a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť 
prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €; 
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 20,00 €/m2; s podmienkou obnovy 
asfaltového povrchu komunikácie (v celej dĺžke uloženia NN káblového vedenia a 
celej šírke komunikácie) a s tým, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 
mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude 
priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú 
z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
alebo poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené 
v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania. 

 
číslo: 12/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť Moniky Meliškovej, trvalý pobyt Prievidza, Pod horou č. 444/4, o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, novovytvorené pozemky, parcela registra C KN č. 
5600/2, zastavané plochy a nádvoria a parcela registra C KN č. 5600/4, zastavané 
plochy a nádvoria, spolu s výmerou 76 m2, vytvorené Geometrickým plánom č. 
38/2009, na účel majetkovoprávneho usporiadania. Žiadateľka uviedla, že pozemky 
sú 50 rokov oplotené a využívané ako predzáhradka, 

II.  schvaľuje  
a)  zámer  mesta    Prievidza   predať  prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosti                      

v  k. ú. Prievidza, novovytvorené pozemky, parcela registra C KN č. 5600/2, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 63 m2 a parcela registra C KN č. 5600/4, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13 m2, spolu s výmerou 76 m2, na ktoré 
list vlastníctva nie je založený, obidve parcely odčlenené Geometrickým plánom                  
č. 38/2009 (položka úradného overenia číslo 944/2009), úradne overeného Ing. 
Pavlom Veterníkom dňa 23.04.2014, z pozemku parcela E KN č. 1567 (pôvodné              
k. ú. Necpaly nad Nitrou LV 10681),  na účel  majetkovoprávneho usporiadania 
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pozemkov užívaných ako predzázradka, za cenu 20,00 €/m2, pre Moniku 
Meliškovú, trvalý pobyt Prievidza, Pod horou č. 444/4,   

b) spôsobom   predaja  pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia podľa § 9a    
ods. 8   písm. e)  zákona   č. 138/1991 Zb. o   majetku   obcí  v znení   neskorších    
predpisov  ako dôvod  hodný  osobitného zreteľa  odôvodnený tým, že žiadané 
pozemky sú dlhodobo oplotené a   svojím  umiestnením  bezprostredne prináležia    
k   nehnuteľnostiam vo vlastníctve  žiadateľky,   ktorá   bude   zabezpečovať 
namiesto  mesta  podľa  § 4 ods. 3 písm. g) zákona č.  369/1990     Zb.    o    
obecnom     zriadení     v   znení     neskorších      predpisov  verejnoprospešné   
služby – správu   a údržbu verejnej zelene. 

 
číslo:  13/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

návrh právnej kancelárie na predaj pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela reg. C KN č. 
370/82, 370/81, 370/80, 370/79, 370/78,370/77, 370/76, 370/75, 370/74, 370/73, 
370/72, 370/71 a č. 370/70, na účel výstavby garáží, formou obchodných verejných 
súťaží; 

II.  schvaľuje   
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta nehnuteľnosti – pozemky 
v k. ú. Prievidza:  

a) parcela reg. č.370/82, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
b) parcela reg. č.370/81, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
c) parcela reg. č.370/80, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
d) parcela reg. č.370/79, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
e) parcela reg. č.370/78, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
f) parcela reg. č.370/77, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
g) parcela reg. č.370/76, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
h) parcela reg. č.370/75, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
i) parcela reg. č.370/74, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
j) parcela reg. č.370/73, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 
k) parcela reg. č.370/72, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
l) parcela reg. č.370/71, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² 
m) parcela reg. č.370/70, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² 

formou obchodných verejných súťaží s podmienkami: 
1. účel využitia: výstavba garáže, 
2. kúpna cena: minimálne vo výške 29,27 €/m², 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy.  
 
 

číslo: 14/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť spol. GOMBARČÍK, spol. s r.o., so sídlom v Novákoch, Šoltésovej 227, 
o zámenu časti nehnuteľností – pozemku parcela reg. C KN č. 924/1 v rozsahu 
výmery 102 m² vo vlastníctve žiadateľa za časť pozemku parcela reg. C KN č. 920/1 
v rozsahu výmery 102 m² vo vlastníctve mesta, 

II. neschvaľuje  
zámenu časti nehnuteľností – pozemku parcela reg. C KN č. 924/1 v rozsahu výmery 
102 m² vo vlastníctve spol. GOMBARČÍK, spol. s r.o., so sídlom v Novákoch, 
Šoltésovej 227,  za časť pozemku parcela reg. C KN č. 920/1 v rozsahu výmery            
102 m² vo vlastníctve mesta. 
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číslo: 15/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť spol. GOMBARČÍK, spol. s r.o., so sídlom v Novákoch, Šoltésovej 227, 
o vrátenie časti kúpnej ceny 150,00 €/m² za časť pozemku parcela reg. C KN č. 924/1 
v rozsahu výmery 102 m², 

II. schvaľuje   
vrátenie časti kúpnej ceny vo výške 100,51 €/m² za časť pozemku parcela reg. C KN 
č. 924/1 v rozsahu výmery 102 m² spol. GOMBARČÍK, spol. s r.o., so sídlom v 
Novákoch, Šoltésovej 227. 

 
číslo: 16/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie                                                                        

Informáciu o vypracovanom Znaleckom posudku č. 282/2014 zo dňa 31. decembra 
2014 ( Ing. Anton Mach) na pavilóny D, E, F na  Zadnej ulici v k. ú. Prievidza  na  
pozemkoch, parcely registra C KN č. 829/12, 829/11, 829/10,  v zmysle ktorého je 
všeobecná  hodnota nehnuteľností takáto: 
Pozemky pod stavbami a priľahlé pozemky:  63,95 €/m².  
Stavby: 

- Pavilón D, súp. č. 1936/12D, Prievidza: 218 217,75 € 
- Pavilón E, súp. č. 1937/12E, Prievidza: 222 601,82 € 
- Pavilón F, súp. č. 1940/9, Prievidza:      222 911,32 € 

Stavby spolu : 663 730,89 € 
Stavby  a pozemky pod stavbami spolu : 768 000,00 € 

 
číslo: 17/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie                                                                        

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku 
na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 1936, orientačné č 12 D (na LV č. 1 zapísaná 
ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C 
KN  č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2 a pozemku parcela 
registra C KN  č. 829/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2, na 
podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru,  

II. schvaľuje   
zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, objekt bývalej II. ZŠ Ul.S. Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné 
číslo 1936, orientačné č 12 D (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/12, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 552 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/12, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 552 m2, formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami: 
1. využitie: podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru,  
2. kúpna cena objektu: minimálne vo výške 218 218,00 € (ZP č. 282/2014 zo dňa 

31.12.2014), 
3. kúpna cena pozemku: minimálne vo výške 35 300,00 € (ZP č. 282/2014 zo dňa 

31.12.2014,  63,95 €/m2),  
4. termín úhrady kúpnych cien: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy. 
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číslo: 18/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie                                                                        

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku 
na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 1937, orientačné č 12 E (na LV č. 1 zapísaná 
ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C 
KN  č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m2 a  pozemku, parcela 
registra C KN  č. 829/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m2, na  
podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru, 

II. schvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné 
číslo 1937, orientačné č 12 E (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/11, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 546 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/11, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 546 m2, formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami: 
1.  využitie:  podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru, 
2. kúpna cena objektu: minimálne vo výške 222 602,00 € (ZP č. 282/2014 zo dňa 

31.12.2014), 
3. kúpna cena pozemku: minimálne vo výške 34 917,00 € (ZP č. 282/2014 zo dňa 

31.12.2014,  63,95 €/m2),  
4. termín úhrady kúpnych cien: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy. 
 

číslo: 19/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie                                                                        

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku 
na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné číslo 1940, orientačné č. 9   (na LV č. 1 zapísaná 
ako budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C 
KN  č. 829/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m2 a  pozemku, parcela 
registra C KN  č. 829/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m2, na 
podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru, 

II. schvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku na Zadnej ulici v Prievidzi, súpisné 
číslo 1940, orientačné č. 9 (na LV č. 1 zapísaná ako budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum), na pozemku, parcela registra C KN  č. 829/10, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 526 m2 a  pozemku, parcela registra C KN  č. 829/10, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 526 m2, formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami: 
1.  využitie: na podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru, 
2. kúpna cena objektu: minimálne vo výške 222 911,00 € (ZP č. 282/2014 zo dňa     

31.12.2014), 
3. kúpna cena pozemku: minimálne vo výške 33 638,00 € (ZP č. 282/2014 zo dňa     

31.12.2014,  63,95 €/m2),  
4. termín úhrady kúpnych cien: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy. 
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číslo: 20/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť Ladislava Mokrého a manž., trvalý pobyt Prievidza, Veterná ul. č. 279/4, 
o kúpu  pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2869/9, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 102 m², v celosti, na účel využívania ako okrasnej záhradky, 
b) poslanecký návrh Júliusa Uríka na stanovenie ceny vo výške 30,00 €/m2 pri 
schvaľovaní zámeru predať prebytočný majetok mesta - pozemok  parcela registra C 
KN č. 2869/9, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  102 m2, v celosti,  na účel  
využívania ako okrasná záhradka, pre Ladislava Mokrého a manž., trvalý pobyt 
Prievidza, Veterná ul. č. 279/4, 

II. schvaľuje  
poslanecký návrh Júliusa Uríka -  stanovenie ceny vo výške 30,00 €/m2 pri 
schvaľovaní zámeru mesta predať prebytočný majetok mesta - pozemok  parcela 
registra C KN č. 2869/9, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  102 m2, v celosti,  
na účel  využívania ako okrasná záhradka, pre Ladislava Mokrého a manž., trvalý 
pobyt Prievidza, Veterná ul. č. 279/4. 
 

číslo: 21/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť Ladislava Mokrého a manž., trvalý pobyt Prievidza, Veterná ul. č. 279/4, 
o kúpu  pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2869/9, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 102 m², v celosti, na účel využívania ako okrasnej záhradky; 

II.  schvaľuje  
a) zámer  mesta    Prievidza   predať  prebytočný majetok,  nehnuteľnosť   v  k. ú. 
Prievidza, pozemok    parcela registra C KN č. 2869/9, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou  102 m2, v celosti,  na účel  využívania ako okrasná záhradka, za cenu 
30,00 €/m2,  pre Ladislava Mokrého a manž., trvalý pobyt Prievidza, Veterná ul. č. 
279/4, 
b)  spôsobom   predaja  pozemku  uvedeného  v písm. a) tohto  uznesenia podľa § 9a 
ods.  8   písm.  e)  zákona   č.  138/1991  Zb.  o   majetku   obcí  v  znení   neskorších 
predpisov  ako  dôvod  hodný  osobitného   zreteľa  odôvodnený  tým,  že  žiadaný 
pozemok  je  dlhodobo  oplotený  a   svojím   umiestnením   bezprostredne   prináleží 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve  kupujúcich,  ktorí budú  zabezpečovať namiesto mesta  
podľa  § 4 ods. 3   písm.  g)  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v  znení  
neskorších      predpisov   verejnoprospešné   služby  –   správu   a   údržbu  verejnej 
zelene. 

 
číslo: 22/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť spoločnosti RIKU, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 24, 
o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časť pozemku CKN parc. č. 5363/1, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou približne 43 m2, za účelom scelenia pozemku,  
b) poslanecký návrh Ing. Richarda Takáča na stanovenie ceny vo výške 30,00 €/m2 
pri schvaľovaní zámeru mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. 
Prievidza, časť pozemku CKN parc. č. 5363/9  s výmerou 45 m2, odčlenený 
Geometrickým plánom č. 103/2014 z pozemku parcely č. 5363/1, vypracovaný 
spoločnosťou GEOing, s.r.o., Šumperská 60, Prievidza, na účel scelenia pozemku, 
pre spoločnosť RIKU, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 24,  

II. schvaľuje 
poslanecký návrh  Ing. Richarda Takáča – stanovenie ceny vo výške 30,00 €/m2 pri 
schvaľovaní zámeru mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. 
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Prievidza, časť pozemku CKN parc. č. 5363/9  s výmerou 45 m2, odčlenený 
Geometrickým plánom č. 103/2014 z pozemku parcely č. 5363/1, vypracovaný 
spoločnosťou GEOing, s.r.o., Šumperská 60, Prievidza, na účel scelenia pozemku, 
pre spoločnosť RIKU, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 24. 
 

číslo: 23/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti RIKU, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 24, 
o kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časť pozemku CKN parc. č. 5363/1, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou približne 43 m2, za účelom scelenia pozemku,  

II.  schvaľuje  
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Prievidza, časť 
pozemku CKN parc. č. 5363/9  s výmerou 45 m2, odčlenený Geometrickým plánom č. 
103/2014 z pozemku parcely č. 5363/1, vypracovaný spoločnosťou GEOing, s.r.o., 
Šumperská 60, Prievidza, na účel scelenia pozemku za cenu 30,00 €/m2, pre 
spoločnosť RIKU, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 24,  
b) spôsobom predaja nehnuteľnosti – pozemku uvedeného v bode a) podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je 
bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa o neho riadne 
stará, čím zabezpečuje namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm.g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné služby – 
správu a údržbu zelene. 

 
číslo: 24/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť Romana Bakusa, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Francisciho  č. 17/4,  o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, pozemkov  parcely registra C KN č. 5423/1, záhrada 
s výmerou 73 m2, v celosti,  na účel usporiadania prístupu k nehnuteľnosti v jeho 
vlastníctve a rozšírenie záhrady; 
b) informáciu, že dňa 08.12.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, uvedenú v písm. a) bodu I. tohto uznesenia, na 
účel usporiadania prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a na rozšírenie 
záhrady pre Romana Bakusa, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Francisciho  č. 17/4;  

II.  schvaľuje  
prevod prebytočného majetku mesta,  nehnuteľnosti   v  k. ú. Prievidza, parcely 
registra C KN č. 5423/1, záhrada s výmerou 73 m2, v celosti,  na účel usporiadania 
prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a rozšírenie záhrady,  za cenu 20,00 
€/m2,  pre Romana Bakusa, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Francisciho  č. 17/4, 
spôsobom   predaja  uvedeného pozemku podľa §  9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o   majetku   obcí  v znení   neskorších  predpisov  ako dôvod  hodný  
osobitného zreteľa  odôvodnený tým, že žiadaný pozemok  je  dlhodobo  oplotený, 
svojím   umiestnením  bezprostredne   prináleží k nehnuteľnosti vo vlastníctve  
žiadateľa,  ktorý   bude   zabezpečovať  namiesto  mesta  podľa  § 4 ods. 3  písm. g)  
zákona č. 369/1990 Zb.  o  obecnom   zriadení  v  znení  neskorších  predpisov   
verejnoprospešné   služby – správu a údržbu verejnej zelene. 
 

číslo: 25/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť Guiseppe Farenga, SEPLACK, miesto podnikania Nedožery-Brezany, 
Budovateľská ulica 305/79, o nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku 
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parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery               
8 m2 na účel zriadenia vonkajšieho sedenia a vstupu do stánku rýchleho občerstvenia 
počas celého roka, 
b) informáciu, že dňa 01.12.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku 
na LV č. 1, parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 8 m2 pred stánkom rýchleho občerstvenia pre Guiseppe Farenga, SEPLACK, 
s miestom podnikania v Nedožeroch Brezanoch, Budovateľská ul. č. 305/79, 

II.   schvaľuje  
pre Guiseppe Farenga, SEPLACK, s miestom podnikania v Nedožeroch Brezanoch, 
Budovateľská ul. č. 305/79, nájom dočasne prebytočného majetku mesta v k. ú. 
Prievidza: 
- nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 8 m2 pred stánkom rýchleho občerstvenia vo vlastníctve 
žiadateľa, 
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v 
platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy 
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko 
nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, 
-  za podmienok  - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.04. do 15.10. 
a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou.  

 
číslo: 26/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť Hayridina Šilika, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana 849/1,  
o zväčšenie predmetu nájmu pozemku parcela č. 3256/8 o sociálne zariadenie 
v rozsahu výmery 5,5 m² prislúchajúcemu k stánku „Zmrzlina“ vo vlastníctve 
žiadateľa, 

b) informáciu, že dňa 28.11.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať Hayridinovi Šilikovi, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana 849/1,  
do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 
3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 5,5 m², 

II.  schvaľuje  
pre Hayridina Šilika, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana 849/1, nájom 
prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, 

zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 5,5 m²; 
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na 
predmete nájmu sa nachádza stánok  „Zmrzlina“ vo vlastníctve žiadateľa, na 
ktorom bude nájomca poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m²/deň, na dobu neurčitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou. 
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číslo: 27/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť Vladimíra Líšku – FANTÁZIA, miesto podnikania Ul. J. Jesenského 7/3, 
Prievidza, o nájom nehnuteľností v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C 
KN č. 2236/4, zastavané plochy a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 
2121, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 6 m2, na účel vykladania tovaru 
počas celého roka pred prevádzkou žiadateľa;  
b) informáciu, že dňa 01.12.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku 
na LV č. 1, parcela registra C KN č. 2236/4, zastavané plochy a nádvoria a časti 
pozemku parcela registra C KN č. 2121, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 6 m2 na účel vykladania tovaru počas celého roka pre Vladimíra Líšku – 
FANTÁZIA , miesto podnikania Ul. J. Jesenského 7/3, Prievidza;  

II.   schvaľuje  
pre Vladimíra Líšku – FANTÁZIA, miesto podnikania Ul. J. Jesenského 7/3, Prievidza, 
nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti – časti pozemkov parcela registra C KN č. 2236/4, zastavané plochy 
a nádvoria a časti pozemku parcela registra C KN č. 2121, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 6 m2 na účel vykladania tovaru počas celého roka pred 
prevádzkou žiadateľa;  
- spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, 
že predmet nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke vo 
vlastníctve žiadateľa, ktorý bude slúžiť pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so 
základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný 
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov; 
-  za podmienok  - nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.04. do 15.10. 
a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou.  

 
číslo: 28/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  
 návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku 
 v k. ú. Prievidza, parcela č. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 30 m² 
 nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanice v Prievidzi na  Ulici T. Vansovej, 
 na účel stanoviska taxi služby,  
II. schvaľuje  

zámer mesta Prievidza prenajať dočasne prebytočný majetok - pozemok v k.ú. 
Prievidza, parcela reg. C KN č. 2374/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
 30 m² nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanice v Prievidzi na Ulici T. 
 Vansovej, na účel stanoviska taxi služby, formou obchodnej verejnej súťaže 
 s podmienkami:  
1. účel využitia: stanovisko taxi služby,  
2. nájomné: minimálne vo výške 170,00 €/m²/rok, 
3. úhrada nájomného: mesačne, 
4. s víťazom obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorená nájomná zmluva až po 

uplynutí trojmesačnej výpovednej lehoty Nájomnej zmluvy č. 2/2013.  
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy. 
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číslo: 29/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť Jána Kuchárika, trvalý pobyt Prievidza,  Nábrežie. sv. Cyrila č. 380/45,  
o nájom nehnuteľností – časti pozemkov v k.ú. Prievidza -  CKN parc.č. 3264/42, 
zastavané plochy a nádvoria, CKN parc. č. 3264/41, zastavané plochy a nádvoria 
spolu s výmerou v rozsahu 35 m2  vo vlastníctve mesta Prievidza, za účelom 
zriadenia kvetinovej záhradky bez oplotenia, 
b) informáciu, že dňa 28.11.2014 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený 
zámer mesta prenajať nehnuteľnosti – časti pozemkov v k.ú. Prievidza, CKN parc.č. 
3264/42, zastavané plochy a nádvoria, CKN parc. č. 3264/41, zastavané plochy 
a nádvoria spolu s výmerou v rozsahu 35 m2  vo vlastníctve mesta Prievidza, za 
účelom zriadenia kvetinovej záhradky bez oplotenia, 

II. schvaľuje  
pre Jána Kuchárika, trvalý pobyt Prievidza,  Nábrežie. sv. Cyrila č. 380/45,  nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti v  k.ú. Prievidza, časti pozemku CKN parc.č. 3264/42, zastavané 

plochy a nádvoria, CKN parc. č. 3264/41, zastavané plochy a nádvoria spolu, 
s výmerou v rozsahu 35 m2,  za účelom zriadenia kvetinovej záhradky bez 
oplotenia,  

- spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
odôvodneného tým, že pozemok je priľahlý k budove, v ktorej žiadateľ býva, a 
ktorý slúži pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby 
jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

- za podmienok – nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú,                      
s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 30/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť Jozefa Ziaťka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A.  Škarvana 4/32,  o nájom 
nehnuteľnosti, pozemku, parcela registra C KN č. 3591/1, zastavané plochy 
a nádvoria, v rozsahu výmery 40 m² nachádzajúceho sa v k.ú. Prievidza v lokalite 
Južný obchvat na záhradkárske účely, 
b) informáciu, že dňa 01.12.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku 
na LV č. 1, parcela registra C KN č. 3591/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 
výmery 40 m², na záhradkárske účely, pre Jozefa Ziaťka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. 
A. Škarvana 4/32, 

II.   schvaľuje  
pre Jozefa Ziaťka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Škarvana 4/32, nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela registra C KN č. 3591/1, 
zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 40 m2 nachádzajúceho sa v lokalite 
Južný obchvat, na záhradkárske účely,  
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  
znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet 
nájmu je priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve a nájme žiadateľa, je zanedbaný, 
zarastený krovím a žiadateľ úpravou a výsadbou zelene zabezpečí v súlade s písm. 
g) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jednu 
zo základných úloh mesta pri výkone samosprávy, správu a údržbu verejnej zelene,  
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- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok a uzatvorenia nájmu na dobu 
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo:  31/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť Viliama Jankoviča – RODIS, miesto podnikania Prievidza, Lúčna ulica 
161/28, o nájom nehnuteľností – časti pozemkov parcela registra C KN č. 562/21, 
562/19, 564/1, 562/22 ostatné plochy spolu v rozsahu výmery 3000 m², na účel 
výstavby adrenalínovej atrakcie - lanový park „ROPE  PARADISE“ detská trasa 
a trasa s dvomi obtiažnosťami, žiadateľ prehlásil, že sa bude aktívne zapájať do 
programov škôl v rámci mesta Prievidza. Dňa 26. 1. 2015 žiadateľ požiadal 
o symbolickú cenu nájmu 1 €/rok,  
b) informáciu o doložení vizualizácie a alternatívneho návrhu výstavby adrenalínovej 
atrakcie Lanový Park na základe požiadavky VVO č. 3,  komisie dopravy, výstavby, 
ÚP a ŽP a komisie finančnej a majetkovej; 

II.        neschvaľuje  
a) zámer mesta prenajať dočasne prebytočný majetok mesta:   
- nehnuteľností v k. ú. Prievidza – časti pozemkov parcela registra C KN č. 562/21, 
562/19, 564/1, 562/22 ostatné plochy spolu v rozsahu výmery 3000 m², na účel 
výstavby adrenalínovej atrakcie lanový park „ROPE  PARADISE“ detskú trasu a trasu 
s dvomi obtiažnosťami, pre Viliama Jankoviča – RODIS, miesto podnikania Prievidza, 
Lúčna ulica 161/28, 
b) spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko 
nájomca bude na predmete nájmu poskytovať adrenalínové atrakcie  lanového parku 
pre obyvateľov mesta v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čím namiesto mesta vytvorí 
podmienky pre šport, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov; 
c) za podmienok  –  nájomného vo výške 1 €/rok, na dobu určitú 10 rokov                          
a s podmienkami: 
-  vybudovanie adrenalínovej atrakcie lanového parku do jedného roku od uzavretia 
nájomnej zmluvy, 
- zabezpečenie kosenia, čistoty okolia a zabezpečovanie starostlivosti o stromy, na 
ktorých bude umiestnený lanový park,  
-   zvýhodnenie ceny vstupného pre deti a mládež.  

 
číslo:  32/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

a) žiadosť Viliama Jankoviča – RODIS, miesto podnikania Prievidza, Lúčna ulica 
161/28, o nájom nehnuteľností – časti pozemkov parcela registra C KN č. 562/21, 
562/19, 564/1, 562/22 ostatné plochy spolu v rozsahu výmery 3000 m², na účel 
výstavby adrenalínovej atrakcie - lanový park „ROPE  PARADISE“ detská trasa 
a trasa s dvomi obtiažnosťami, žiadateľ prehlásil, že sa bude aktívne zapájať do 
programov škôl v rámci mesta Prievidza. Dňa 26. 1. 2015 žiadateľ požiadal 
o symbolickú cenu nájmu 1 €/rok,  
b) informáciu o doložení vizualizácie a alternatívneho návrhu výstavby adrenalínovej 
atrakcie Lanový Park na základe požiadavky VVO č. 3,  komisie dopravy, výstavby, 
ÚP a ŽP a komisie finančnej a majetkovej; 

II.        schvaľuje  
a) zámer mesta prenajať dočasne prebytočný majetok mesta:   
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- nehnuteľností v k. ú. Prievidza – časti pozemkov parcela registra C KN č. 562/21, 
562/19, 564/1, 562/22 ostatné plochy spolu v rozsahu výmery 3000 m², na účel 
výstavby adrenalínovej atrakcie lanový park „ROPE  PARADISE“ detskú trasu a trasu 
s dvomi obtiažnosťami, pre Viliama Jankoviča – RODIS, miesto podnikania Prievidza, 
Lúčna ulica 161/28, 
b) spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko 
nájomca bude na predmete nájmu poskytovať adrenalínové atrakcie  lanového parku 
pre obyvateľov mesta v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čím namiesto mesta vytvorí 
podmienky pre šport, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov; 
c) za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/rok, na dobu určitú 10 rokov                          
a s podmienkami: 
-  vybudovanie adrenalínovej atrakcie lanového parku do jedného roku od uzavretia 
nájomnej zmluvy, 
- zabezpečenie kosenia, čistoty okolia a zabezpečovanie starostlivosti o stromy, na 
ktorých bude umiestnený lanový park,  
-   zvýhodnenie ceny vstupného pre deti a mládež.  

 
číslo: 33/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie                                                                        

žiadosť spol.  DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica T. Vansovej 519/35,  
a) o kúpu časti pozemku parcela č. 829/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 405 m2 a 580 m²,  
b) resp. o kúpu časti pozemku parcela č. 829/1 v rozsahu výmery 405 m² a nájom 
časti pozemku parcela č. 829/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 580 
m², na účel vybudovania prístupových chodníkov, odpočinkových plôch a parkovacích 
miest,  
c) informáciu, že dňa 12.01.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica T. Vansovej 519/35, do 
nájmu nehnuteľnosť - časť pozemku parcela č. 829/1, zastavané plochy a nádvoria  
v rozsahu výmery 405 m2 a 580 m² na účel vybudovania prístupových chodníkov, 
odpočinkových plôch, parkovacích miest a schodíšť (vstupy do budovy), 

II.    schvaľuje  
pre spol.  DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica T. Vansovej 519/35,  
1.  nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 

- nehnuteľnosť - časť pozemku parcela č. 829/1, zastavané plochy a nádvoria 
v rozsahu výmery 405 m2a 580 m² na účel vybudovania prístupových chodníkov, 
odpočinkových plôch, parkovacích miest a schodíšť (vstupy do budovy);  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, odôvodnený 
tým, že vybudované prístupové chodníky, odpočinkové plochy a parkovacie miesta 
budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta 
pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov; 

-  za podmienok  –  nájomného vo výške 1,70 €/m²/rok, na dobu neurčitú od času 
začatia budovania spevnených plôch, najneskôr od 01.01.2017, s trojmesačnou 
výpovednou lehotou a po bezodplatnom odovzdaní spevnených plôch do majetku 
mesta s nájomným 1 € ročne; 
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2. udelenie súhlasu s vybudovaním prístupových chodníkov, odpočinkových plôch, 
parkovacích miest  a schodíšť (vstupy do budovy). 

 
číslo: 34/15   
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie                                                                        

a) žiadosť spol. PE-STRAV, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Malookružná ulica 31/1, 
o nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v hospodárskej 
budove areálu bývalej MŠ Závodníka v rozsahu výmery približne 121 m², na účel 
zriadenia a prevádzkovania vývarovne, 
b) informáciu, že dňa 16.10.2014 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosti – nebytové priestory 
nachádzajúce sa v hospodárskej budove areálu bývalej MŠ Závodníka v rozsahu 
výmery približne 121 m², na účel zriadenia a prevádzkovania vývarovne, pre spol. 
PE-STRAV, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Malookružná ulica 31/1, 

II. schvaľuje   
pre spol. PE-STRAV, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Malookružná ulica 31/1, nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - nebytové priestory nachádzajúce sa 

v hospodárskej budove areálu bývalej MŠ Závodníka v rozsahu výmery približne 
121 m², na účel zriadenia a prevádzkovania vývarovne za podmienok, že  žiadateľ 
si na vlastné náklady uhradí znovu zapojenie energií a raz ročne predloží mestu 
Prievidza potvrdenie o statickom posúdení stavby;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko 
žiadateľ zriadi vývarovňu, ktorá bude slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 150 €/mesiac + energie, na dobu neurčitú 
s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 35/15 
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie                                                                        

informáciu o neplnení povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy č. 16/13  uzatvorenej 
s Martinom Filipkovom, trvalý pobyt Prievidza,  Lúčna ulica 152/47, 

II. schvaľuje   
odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. 16/13 uzatvorenej s Martinom Filipkovom, trvalý 
pobyt Prievidza, Lúčna ulica 152/47,  s podmienkou nevydania časti zaplatenej 
kúpnej ceny 1550,00 €, ktorá bude zadržaná na započítanie úrokov z omeškania, na 
ktoré má mesto právny nárok z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny podľa dojednaného 
obsahu kúpnej zmluvy v lehote v nej stanovenej. 

 
číslo: 36/15 
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

žiadosť  Martina Stašjaka  a manž.,  spoločne  trvalý  pobyt  Prievidza, Jánošíková ul. 
69/3, o predĺženie doby splácania kúpnej ceny z 36 mesiacov na 60 mesiacov, a to 
z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie žiadateľov 
(so žiadateľmi bola uzatvorená KZ č. 44/14 zo dňa 17.07.2014, predmetom ktorej bol 
prevod pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra CKN c. 2857/90, ostatná plocha s 
výmerou 391 m2, pričom úhrada kúpnej ceny bola dohodnutá formou splátok na 
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obdobie 36 mesiacov, a to ako výnimka z Internej smernice IS – 65 Pravidlá pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza, Čl. 3.9 bod 3.9.6 písm. e), 

II.         schvaľuje   
zmenu uznesenia MsZ č. 250/14 zo dňa 27.05.2014 v znení uznesenia č. 276/14 zo 
dňa 24.06.2014 v časti II. takto: 
text „v 36-tich mesačných splátkach“ sa nahrádza textom „v 60-tich mesačných 
splátkach“. 

 
číslo: 37/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
           a) návrh mesta Prievidza prenechať prostredníctvom SMMP, s.r.o., do nájmu dočasne 

prebytočný hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta Prievidza. Hnuteľný majetok  - 
zberná nádoba na papier, modrá 1 100 l, typ 0054, počet 271 kusov, zberná nádoba 
na plasty, žltá 1100 l, typ 0056, počet 284 kusov, zberná nádoba na sklo, zelená 1 
100 l, typ 0055, počet 267 kusov, zberná nádoba pre kovové obaly, šedá 1 100 l, 
počet 272 kusov, triediaca linka vyseparovaných DS s lisom, kabína k triediacej linke 
(opláštenie pracovného priestoru), pásový dopravník, auto značky MERCEDES-
BENZ AXOR1829, evidenčné číslo PD 688CT na zber triedeného odpadu, 
vysokozdvižný vozík MITSUBISHI, stropný ventilátor, ohrievače CONCEPT KS-3000 
2 kusy a nehnuteľný majetok stavby – budovy a haly nachádzajúce sa na pozemkoch 
na ul. Garážová 1 v k.ú. Prievidza, na ktorých sa hnuteľný majetok ako predmet 
nájmu nachádza, a to pre spoločnosť T + T, a.s., so sídlom v Žiline, Ul. A. Kmeťa 18,  
z dôvodu vrátenia majetku mestu Prievidza, na základe skončenia platnosti 
komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a spoločnosťou TEZAS, s.r.o., na 
účel zabezpečovania služieb súvisiacich s komunálnym odpadom; 
 
b) informáciu, že dňa 12.01.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta 
Prievidza. Hnuteľný majetok - zberná nádoba na papier, modrá 1 100 l, typ 0054, 
počet 271 kusov, zberná nádoba na plasty, žltá 1100 l, typ 0056, počet 284 kusov, 
zberná nádoba na sklo, zelená 1 100 l, typ 0055, počet 267 kusov, zberná nádoba 
pre kovové obaly, šedá 1 100 l, počet 272 kusov, triediaca linka vyseparovaných DS 
s lisom, kabína k triediacej linke (opláštenie pracovného priestoru), pásový 
dopravník,  auto značky MERCEDES-BENZ AXOR1829, evidenčné číslo PD 688CT 
na zber triedeného odpadu, vysokozdvižný vozík MITSUBISHI, stropný ventilátor, 
ohrievače CONCEPT KS-3000 2 kusy a nehnuteľný majetok stavby – budovy a haly 
nachádzajúce sa na pozemkoch na Garážovej ul. č. 1 v k.ú. Prievidza, na ktorých sa 
hnuteľný majetok ako predmet nájmu nachádza, a to pre spoločnosť T + T, a.s., so 
sídlom v Žiline, Ul. A. Kmeťa 18,  za podmienok nájomného vo výške 1€/rok na dobu 
určitú počas platnosti  zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, 
uzavretej medzi mestom Prievidza a spoločnosťou T+T, a.s. zo dňa  01.01.2014, na 
dobu 10 rokov so šesťmesačnou výpovednou lehotou, 

II.  schvaľuje  
nájom dočasne prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Prievidza - 
hnuteľný majetok - zberná nádoba na papier, modrá 1 100 l, typ 0054, počet 271 
kusov, zberná nádoba na plasty, žltá 1100 l, typ 0056, počet 284 kusov, zberná 
nádoba na sklo, zelená 1 100 l, typ 0055, počet 267 kusov, zberná nádoba pre 
kovové obaly, šedá 1 100 l, počet 272 kusov, triediaca linka vyseparovaných DS 
s lisom, kabína k triediacej linke (opláštenie pracovného priestoru), pásový 
dopravník,  auto značky MERCEDES-BENZ AXOR1829, evidenčné číslo PD 688CT 
na zber triedeného odpadu, vysokozdvižný vozík MITSUBISHI, stropný ventilátor, 
ohrievače CONCEPT KS-3000 2 kusy, 
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- a nehnuteľný majetok stavby – budovy a haly nachádzajúce sa na pozemkoch na  
Garážovej ul. č.  1 v k.ú. Prievidza, na ktorých sa hnuteľný majetok ako predmet 
nájmu nachádza,  
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa odôvodneného 
tým, že predmet nájmu je svojím využitím bezprostredne určený na účel nakladania 
s komunálnym odpadom, jeho užívaním dôjde k vytvoreniu nových pracovných miest  
a zároveň k zhodnoteniu prenajímaného hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý 
nezodpovedá podmienkam pre jeho riadne užívanie; 
- za podmienok nájomného vo výške 1€/rok na dobu určitú počas platnosti  zmluvy 
o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, uzavretej medzi mestom Prievidza 
a spoločnosťou T+T, a.s., zo dňa 01.01.2014, na dobu 10 rokov so šesťmesačnou 
výpovednou lehotou, t.j. do 31.12.2024; 
- a za daným účelom sa udeľuje súhlas, aby nájomca vykonal najmä investície, 
technické zhodnotenie, stavebné úpravy a opravy, modernizáciu a iné práce, 
ktorými odstráni prekážky na majetku, ktorý bol alebo bude predmetom  nájmu, a 
ktoré bránia alebo obmedzujú jeho riadne užívanie na dosiahnutie účelu na ktorý je 
majetok určený s tým, že tieto náklady budú počas doby nájmu zohľadnené vo výške 
nájmu vzájomným započítaním podľa pravidiel mesta Prievidza v smernici IS 39, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o 
všestranný rozvoj a potreby obyvateľov mesta podľa zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ukladá spoločne pre mesto 
Prievidza a SMMP, s.r.o. zosúladiť a aktualizovať zmluvné vzťahy na celý rozsah 
prenajímaného majetku spoločnosti T+T, a.s. 

 

číslo: 38/15  
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
17.12.2014 na základe uznesenia MsZ č. 418/14 zo dňa 28.10.2014 o  najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to stavby na 
Novej ulici, súpisné č. I.470, vedenej na LV č. 294 ako administratívna budova 
červeného kríža, nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra  C KN č. 2192 
a pozemku parcela registra C KN č. 2192, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  
453 m²,  na podnikateľské účely, prípadne bývanie.  
b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu. Predložený súťažný návrh Matúša Haronika, 
trvalý pobyt Prievidza, Snežienková ul. 10, IČO: 41850131, nespĺňa podmienky 
obchodnej verejnej súťaže (nedoložil potrebné náležitosti v zmysle IS a VZN). 

      Mestská rada uznesením č. 46/2015 zo dňa 20. 1. 2015 vyhodnotila obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 17.12.2014 na základe uznesenia 
MsZ č. 418/14 zo dňa 28.10.2014 ako neúspešnú.  

 
číslo: 39/15  
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie ďalšej obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to stavby na Novej ulici, súpisné č. I.470 a pozemku, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 294, na účel prevádzkovania administratívnej 
budovy, 

II. schvaľuje 
zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – 
a to stavby na Novej ulici, súpisné číslo I.470, nachádzajúcej sa na pozemku parcela 
registra C KN č. 2192, a pozemok parcela registra C KN č. 2192, zastavané plochy 
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a nádvoria s výmerou 453 m², zapísaných na liste vlastníctva č. 294, formou ďalšej 
obchodnej  verejnej súťaže s podmienkami: 
1. účel využitia: podnikateľské účely, prípadne bývanie,  
2. kúpna cena: minimálne vo výške 60 500,00 € (podľa ZP), 
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy. 

 
číslo: 40/15  
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
17.12.2014 na základe uznesenia MsZ č. 459/14 zo dňa 25.11.2014 o  najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to areálu 
bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi, a to objektu súpisné č. 
30192 ( na LV 1 zapísaný ako materská škola, budova pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum) na pozemku, parcela registra C KN  č. 6577/3, zastavané plochy 
a nádvorie a pozemok parcela registra C KN č. 6577/3, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 4 334 m2 , na podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru.  
b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu. Predložený súťažný návrh  Petra Bátoru, 
trvalý pobyt Prievidza, Družstevná 297/12,  nespĺňa podmienky obchodnej verejnej 
súťaže.  

      Mestská rada v Prievidzi uznesením č. 48/15 zo dňa 20. 1. 2015 vyhodnotila 
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 17.12.2014 na základe 
uznesenia MsZ   č. 459/14 zo dňa 25.11.2014 ako neúspešnú.  

 
číslo: 41/15  
Mestské  zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - areálu bývalej materskej školy na 
Nedožerskej ceste v Prievidzi, a to objektu súpisné č. 30192 a pozemku, parcela 
registra C KN  č. 6577/3 s výmerou 4 334 m2, na podnikateľské účely bez činností 
výrobného charakteru,  

II. schvaľuje  
zámer mesta Prievidza predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, areál bývalej materskej školy na Nedožerskej ceste v Prievidzi a to objekt,   
súpisné  č. 30192  a pozemok  parcela registra  C KN č. 6577/3  s výmerou  4 334 
m2, formou novej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
1. využitie: podnikateľské účely bez činností výrobného charakteru,  
2. kúpna cena: minimálne vo výške 160 000,00 €, 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy. 
Účastníci súťaže berú na vedomie, že na pozemku parcela registra C KN  č. 6577/3 
sa nachádzajú inžinierske siete.  

 
číslo: 42/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
17.12.2014 na základe uznesenia MsZ č. 467/14 zo dňa 25.11.2014 o  najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, a to 
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rekreačnej chaty Mraznica na parcele registra C KN č. 1228, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 89 m², súpisné č. V.674, orientačne č. 13 s príslušenstvom; 
(príslušenstvo: oceľový prístrešok vonkajších schodov, studňa, vonkajšie úpravy: 
prípojka vody, domáca vodáreň, žumpa, vonkajšia kanalizácia k žumpe, podzemná 
pivnica, chodník, vonkajšie schody I., spevnená plocha betónová., spevnená plocha 
z betónovej dlažby, vonkajšie, vonkajšie schody II., oporný múr z betónových tvárnic, 
oporný múr betónový, oporný múr z lom. kameňa). Pozemok pod budovou rekreačnej 
chaty a tiež okolité pozemky nie sú predmetom predaja, nakoľko ich vlastníkom nie je 
mesto Prievidza,        
b) informáciu o doručení jedného súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu. Predložený súťažný návrh spoločnosti DKP 
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Novákoch, Priemyselná 1572/1,  spĺňa podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, 
Mestská rada v Prievidzi  uznesením č. 50/15 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž 
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 17.12.2014 na základe uznesenia MsZ č. 467/14 zo 
dňa 25.11.2014 ako úspešnú, vhodný súťažný návrh predložila spoločnosť DKP 
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Novákoch, Priemyselná 1572/1. MsR požiadala 
primátorku mesta uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou DKP SLOVAKIA, s.r.o., so 
sídlom v Novákoch, Priemyselná 1572/1, návrh bol vyhodnotený ako vhodný  
s podmienkami:  
1. kúpna cena: vo výške 45 099,00 €; 
2. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

 
číslo: 43/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu, že na základe ponuky mesta Prievidza, spoločnosť LK CONSULTING,                  
s. r. o., so sídlom v Bratislave, Sartorisova 8, zast. Richardom Markom, generálnym 
riaditeľom, je ochotná si odkúpiť aj ďalší priľahlý pozemok po vypracovaní nového GP 
(prevod nehnuteľnosti – pozemky a bývalý objekt I. ZŠ na Ul. S. Chalupku, na LV 1 
ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ), 

II.  schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 421/14 zo dňa 28.10.2014 takto:  v bode II. sa za text: 
„spolu s výmerou 2 435 m2“ dopĺňa text: „ a pozemok, parcela registra C KN č. 791/4,  
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 690 m2, odčlenený  z pozemku, parcela 
registra C KN  č. 791/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 894 m2 (LV 1), 
Geometrickým plánom č. 468/2014, vypracovaným spoločnosťou Geoslužba 
Prievidza, s. r. o.  dňa    18.12.2014, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 
22.12.2014 pod č. 1332/2014“. 

 
číslo:  44/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I.       berie na vedomie 

návrh mesta na zmenu uznesenia MsZ č. 328/14  zo dňa 26.08.2014 z dôvodu zmeny 
trasovania cyklotrasy,  

II. schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 328/14 zo dňa 26.08.2014 v časti II. takto: 
za pôvodný text sa dopĺňa text “s právom prechodu pešo a prejazdu bicyklov 
v prospech mesta Prievidza a tretích osôb a formou kúpnych zmlúv za cenu podľa  
znaleckého posudku“.  
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číslo: 45/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spol. CIBAMED Prievidza, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica M. Gorkého 1,           
o urovnanie pohľadávky vo výške 9 797,76 €, 

II. schvaľuje  
uzatvorenie dohody o zápočte pohľadávok a záväzkov so spol. CIBAMED Prievidza, 
s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica M. Gorkého 1, predmetom ktorej bude započítanie 
vzájomných pohľadávok – neuhradeného nájomného vo výške 5 451,90 € 
a preinvestovaných finančných prostriedkov vo výške 9 797,76 €, pričom spol. 
CIBAMED Prievidza, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica M. Gorkého 1, sa vzdá nároku 
na pohľadávku vo výške 4 345,86 € .   
 

číslo: 46/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia a adaptácia – 
Meštiansky dom“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,  

II.  schvaľuje  
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2014/01 ROP za účelom 
realizácie projektu „Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom“, ktorého ciele sú v 
súlade s platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta,  
b) zabezpečenie realizácie projektu  po schválení žiadosti o NFP,  
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

projekt t.j. vo výške 102 443,33 €.  
 
číslo:  47/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh Zriaďovacej listiny Mestského múzea a galérie Imricha Vysočana 
s účinnosťou od 01.02.2015 ako organizačného útvaru Kultúrneho a spoločenského 
strediska v Prievidzi; 
b) návrh   Doplnku č. 5  Zriaďovacej listiny Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi s účinnosťou od 01.02.2015; 

II.  schvaľuje  
a) Zriaďovaciu listinu Mestského múzea a galérie Imricha Vysočana  ako 
organizačného útvaru Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi podľa § 3 
ods.4 písm. c) zákona č. 206/2009 Z.z.  o múzeách a o galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 
01.02.2015; 
b) Doplnok č. 5  Zriaďovacej listiny Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi 
s účinnosťou od 01.02.2015; 

 III.  ukladá riaditeľke KaSS  
predložiť na prerokovanie a schválenie MsZ vo februári 2015 štatút príspevkovej 
organizácie, rozšírený o činnosť mestského múzea a  galérie a vydať nový 
organizačný poriadok KaSS v Prievidzi s účinnosťou od 01.02.2015.  
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číslo: 48/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu, že súčasná riaditeľka  neziskovej organizácie TIK Prievidza, n.o.,              
Ing. Lýdia Ondrejková sa vzdala funkcie riaditeľky,  

 b) návrh na schválenie Ing. Zdeny Balážovej za riaditeľku neziskovej organizácie TIK 
Prievidza, n.o.,   

 c) návrh  na zmenu uznesenia MsZ č. 514/14 zo dňa 9. 12. 2014, ktorým MsZ zvolilo 
členov Správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza, n.o.,  

II. schvaľuje a odporúča primátorke mesta 
 predložiť neziskovej organizácii TIK Prievidza, n. o.,  návrh na zvolenie Ing. Zdeny 

Balážovej do funkcie riaditeľky neziskovej organizácie TIK Prievidza, n. o., 
III. schvaľuje  
 zmenu  uzn. MsZ č. 514/14 zo dňa 9. 12. 2014 tak, že v časti I. a časti II. sa vypúšťa 

„Ing. Zdenu Balážovú“. 
 
číslo: 49/15 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD., poslanca MsZ v Prievidzi,  
o navrhovanej zmene zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady 
Slovenskej republiky a to rozdelením SR na viacej volebných obvodov tak, aby každý 
volebný obvod (kraj) mal rovnaké zastúpenie v NR SR podľa počtu občanov vo 
volebnom obvode.  Navrhovanou zmenou by sa dosiahlo väčšie zastúpenie 
Trenčianskeho kraja a mesta Prievidza prostredníctvom poslancov NR SR, 

II. odporúča MUDr. Jaroslavovi Cigaňákovi, PhD.,  
aby inicioval navrhované úkony za účelom prerokovania tohto návrhu v NR SR a to 
najmä oslovením poslancov NR SR a medializáciou.  

  
číslo: 50/15 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  
 informáciu  Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  pri Mestskom 
zastupiteľstve v Prievidzi, že 10 poslanci MsZ, ktorí dňa 9.12.2014 zložili sľub 
poslanca ako novozvolení, odovzdali v zákonnej lehote Oznámenia funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ v Prievidzi podľa 
ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za rok 2013, čím 
splnili svoju povinnosť vyplývajúcu z ústavného zákona. 
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Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo dňa  27. 1. 2015 
od 1 do 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 
 
 
 
 
 

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

..............................................         .............................................        .........................................   
   Ing. Branislav Bucák      MUDr. Dušan Magdin        MUDr. Peter Oulehle                                                                    

predseda                 člen                                       člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  27.1.2015  

 
 
 

 


