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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Prievidzi 

konaného d ňa 24. 2. 2015 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:       8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:         12.40 h  
 
Prítomní poslanci:  25 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ďalej prítomní:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
   Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta 
   JUDr. Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie 
   Ing. Marián Bielický – ved. ekonomického odboru 
   Ing. Edita Mrázová – ved. odboru výstavby 
   Mgr. Vlasta Miklasová – ved. odboru školstva a starostlivosti o obyv. 
   Ing. Naďa Prilinská – ved. kanc. prednostu 
   Mgr. Alojz Vlčko – ved. kanc. primátorky a spln. pre etiku a protokol 
   Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 
   Ľubica Burešová – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
   Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
   Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS  
   Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZpS 

Ing. Michal Danko, gen. riaditeľ SAD Prievidza, a. s.  
- ostatní podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu 1) 
„Otvorenie“ 

     JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v  Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ,  zúčastnených 
zástupcov mestského úradu  a ďalších prítomných.  
Na rokovanie MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu 
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných  25 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a schopné. 
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka 
mesta, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – zástupca primátorky mesta, MVDr. Norbert 
Turanovič – prednosta MsÚ, Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta, Helena 
Dadíková – spravodajca  mestskej rady. 
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ:  
Františka Krška a Mgr. Zuzanu Vreckovú. 
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Jozef Polerecký – 
predseda, Ing. Soňa Babiaková – členka, Mgr. Rudolf Fiamčík – člen.  
MsZ uzn. 51/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
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Primátorka mesta predložila na schválenie návrh programu MsZ: 
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi 
3)   Správa o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie január – 

december 2014 
4) Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2014 do 31. 12. 2014 
5) Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí o ochranu pokojného stavu a iných 

podnetov za rok 2014 
6) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej  

kontrolórky za rok 2014 
7) Návrh Úplného znenia Štatútu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi 
8) Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7 – 12/2014 
9) Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ 

v Prievidzi 
10) Majetkoprávne veci 
11) D i s k u s i a    p r e   o b y v a t e ľ o v  (od 10.00 h do 11.00 h) 
12) R ô z n e 
13) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
14) Z á v e r 
 
Návrh programu bodu Rôzne: 
 
1)   Ponuka Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra na spoluprácu v rámci pripravovanej 

iniciatívy „Tvorba partnerstva na hornej Nitre 2014 – 2020“  
2)  Informácia o zmene termínu rokovania MsZ v mesiaci apríl 2015 
 

Ing. Branislav Bucák podal poslanecký návrh na doplnenie programu rokovania o bod: 
„Žiadosť BC Prievidza o finančnú podporu“.  
MsZ uzn. č. 52/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi na deň 24. 2. 2015 s doplnením bodu Rôzne o bod: „Žiadosť BC Prievidza 
o finančnú podporu“.  
Prezentácia: 25 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 25 poslancov za 

 
 

K bodu 2) 
           Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta 
MsÚ.  Bližšie sa venoval uzneseniam navrhnutým na zrušenie t. j. uzn. č. 58/II., 223/II., 
303/II. 
Uznesením č. 58/II. bolo schválené zriadenie vecného bremena v prospech SPP – 
distribúcia, a. s., avšak predmetná spoločnosť požiadala o zrušenie tohto vecného bremena.  
Uzneseniami č. 223/II. a 303/II. bolo schválené zriadenie vecného bremena v prospech  Oľgy 
Mrázovej. Pani Oľga Mrázová  svoj zámer na vybudovanie prípojky zrušila, a preto právna 
kancelária navrhla zrušenie predmetných uznesení.  
 
Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, predložila  Správu o výsledkoch kontrol 
vykonaných v období od 28. 10. 2014 do 23. 02. 2015 a stanovisko k plneniu uznesení MsZ 
v Prievidzi. 
Z troch uznesení navrhnutých na vypustenie zo sledovania si hlavná kontrolórka vybrala 
jedno uznesenie na kontrolu a to uzn. č. 473/II./13, ktorým MsZ schválilo uzatvorenie Zmluvy 
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o spolupráci medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice „Rekonštrukcia oceľovej lávky cez 
rieku Nitra.“ 
Skontrolovaná bola zmluva o spolupráci uzatvorená dňa 30. 10. 2013.  Dňa 9. 1. 2015 bolo 
vydané na stavbu kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 14. 01. 
2015. Na základe vykonanej kontroly zmluvy o spolupráci, zmluvy o dielo na projektovú 
dokumentáciu, zmluvy o dielo a zápisu o odovzdaní a prevzatí diela a kolaudačného 
rozhodnutia  hlavná kontrolórka konštatovala, že uznesenie bolo splnené.  
Hlavná kontrolórka informovala o skončených kontrolách v období od 28. 10. 2014 do 23. 02. 
2015.  V tomto období bolo ukončených 22 kontrol, 4 kontroly prechádzajú do ďalšieho 
obdobia.  
Poslanec MUDr. Peter Oulehle sa v súvislosti s novou lávkou pýtal na odpílené zábradlie na 
Riečnej ulici pred spomaľovačom.  Mgr. Edita Mrázová uviedla, že pri vykonávaní prác došlo 
k odpíleniu tohto zábradlia, ale bude znovu osadené.  
Poslanec JUDr. Martin Lukačovič sa pýtal na prípadné avizované nedostatky v súvislosti 
s lávkou. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že na uskutočnenom stretnutí so 
zástupcami mesta Bojnice boli  vznesené námietky k lávke, avšak tieto námietky by si mesto 
muselo overiť u odborníka.  Primátorka mesta konštatovala, že prípadnými vadami oceľovej 
lávky sa bude zaoberať odbor výstavby.  
K vyhodnoteniu uznesení MsZ prijalo MsZ uzn. č. 53/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 25 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 25 poslancov za 
 

K bodu 3) 
Správu SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD  

Prievidza za obdobie január – december 2014 predložil Ing. Michal Danko, gen. riaditeľ SAD 
Prievidza, a. s.  
SAD Prievidza, a. s., využíva v súčasnosti 33 autobusov, prevádzkuje 17 liniek MHD.  
MHD Prievidza skončila za rok 2014 v strate – 51 487,73 €. Výška doplatku za výkony vo 
verejnom záujme v MHD Prievidza za rok 2014 je v čiastke 135 045,15 €, pričom mesto 
Bojnice uhradí 4,53 % (19 765,57 €) a Prievidza 95,47 % (115 279,58 €). 
Ing. Michal Danko uviedol, že aj v roku 2014 eviduje SAD Prievidza, a.s.,  pokles cestujúcich 
približne o 5 %.  Najstratovejšou linkou je linka č. 8 (prímestské časti) a linka č. 40. 
Bc. Viera Ďurčeková sa pýtala na stúpajúce osobné náklady spoločnosti.  Ing. Michal Danko 
uviedol, že v minulom roku mala spoločnosť o jedného vodiča viac ako v predchádzajúcom 
roku, zároveň došlo k miernemu nárastu miezd vodičov, stúpli aj náklady na údržbu 
vozového parku.  Ing. Michal Danko hovoril o šetrení v oblasti platenia dane z motorových 
vozidiel, nakoľko v zmysle legislatívy sú od tejto dane oslobodení.  
Mgr. Rudolf Fiamčík konštatoval, že aj keď spoločnosť vykazuje stratu, má garantovaný zisk 
vo výške  3% z ekonomicky oprávnených nákladov.  Pýtal sa, či by do prímestských častí 
nemohli v nočných spojoch jazdiť menšie autobusy, čím by došlo k zníženiu nákladov.  Ing. 
Michal Danko uviedol, že linky do prímestských častí jazdia najviac kilometrov. Nahradenie 
autobusu menším by situáciu nevyriešilo. Ďalej dodal, že podnikanie v mestskej doprave nie 
je bežné podnikanie, cena dopravného je regulovaná zo strany mesta. Za  posledné štyri 
roky nedošlo v meste Prievidza k zvýšeniu cestovného v MHD. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 
PhD. dodal, že v predchádzajúcom období vykonalo mesto viacero opatrení, došlo 
i k zníženiu počtu najazdených kilometrov a dodal, že spol. SAD Prievidza, a.s., vyšla mestu 
v ústrety.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 54/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 25 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 25 poslancov za  
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K bodu 4) 
Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

predložil Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP.  
Správa MsP sa každoročne odovzdáva na Ministerstvo vnútra SR a Prezídium policajného 
zboru. V súčasnosti je v MsP zamestnaných 42 príslušníkov MsP a 19 civilných 
zamestnancov. Mgr. Ľubomír Pomajbo v krátkosti informoval o činnosti MsP. Od roku 2014 
MsP prevzala do správy útulok pre psov.  Poslanec Ing. Richard Takáč uviedol, že 
o prievidzskom útulku nejdú medzi občanmi „dobré chýry“. Mgr. Ľubomír Pomajbo uviedol, 
že útulok bol od pôvodného správcu prebratý v zlom stave, chýbala ošetrovňa a pod. 
Postupne sa útulok modernizuje, prebieha jeho rekonštrukcia, výsledky sa dostavia 
postupne.  
Helena Dadíková ako poslankyňa za VO 2 vyjadrila poďakovanie MsP za spoluprácu. 
Taktiež PaedDr. Eleonóra Porubcová sa pripojila k poďakovaniu MsP. PaedDr. Eleonóra 
Porubcová otvorila tému kŕmenia túlavých mačiek.  Mgr. Ľubomír Pomajbo konštatoval, že 
v takýchto prípadoch môže mestská polícia len upozorňovať.  
MsZ uzn. č. 55/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti Mestskej polície 
Prievidza za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 

K bodu 5) 
Správu o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí o ochranu pokojného stavu a iných 

podnetov za rok 2014 predložil Ing. Anton Pišta,  ref. pre správne delikty, priestupky, 
sťažnosti a petície.  
V roku 2014 boli po posúdení podania rozdelené do štyroch kategórií takto: sťažnosti – 24 
podaní, petície – 8 podaní, žiadosti o ochranu pokojného stavu – 3 podania a iné podania 
v počte 6.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 56/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 

K bodu 6) 
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej 

kontrolórky za rok 2014 predložila Ing. Henrieta Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta.  
Medzi povinnosti hlavnej kontrolórky patrí v lehote do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka 
predložiť MsZ správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.  Kontrolná činnosť bola rozdelená do 
štyroch tematických okruhov. Najväčší rozsah v zmysle plánu kontroly bol vykonaný v oblasti 
dotácií. V roku 2014 bolo ukončených 24 kontrol, pričom v 22 prípadoch boli zistené 
nedostatky a z vykonaných kontrol boli vypracované správy o výsledku následnej finančnej 
kontroly.  Poslankyňa PaedDr. E. Porubcová konštatovala, že bolo zistených veľa 
nedostatkov a vzniknutú situáciu treba riešiť. Ing. Henrieta Gebrlínová uviedla, že sa 
uskutočnili stretnutia so zástupcami školských subjektov i so zapisovateľkami jednotlivých 
komisií, pričom boli aj takouto formou upozornené na chyby a nedostatky zistené kontrolami.  
MsZ uzn. č. 57/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  Správu o výsledkoch kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2014. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 

K bodu 7) 
 Návrh Úplného znenia Štatútu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi 
predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS v Prievidzi.  
Na základe uznesenia MsZ č. 47/15 zo dňa 27. 1. 2015 predložila Mgr. Dana Horná Úplné 
znenie Štatútu KaSS v Prievidzi rozšírený o činnosť mestského múzea a galérie.   
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Do hlavného predmetu činnosti KaSS bolo doplnené zabezpečovanie múzejnej a galerijnej 
činnosti prostredníctvom zriadeného organizačného útvaru „Mestské múzeum a galéria 
Imricha Vysočana“ v objekte Meštiansky dom (bývalý Dom služieb) na Pribinovom námestí  
č. 16 v Prievidzi.  Na otázku MUDr. Petra Oulehleho k personálnym veciam v súvislosti 
s novou činnosťou riaditeľka zariadenia uviedla, že organizačné a personálne veci sa budú 
riešiť až následne v prípade, že projekt rekonštrukcie bude úspešný.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná dňa 18. 2. 
2015, pričom výsledok ešte nie je známy.  Predpoklad oznámenia výsledku je do dvoch 
mesiacov od podania žiadosti. Ďalej konštatoval, že lehoty sú veľmi krátke, v prípade 
úspešnosti by  dielo muselo byť ukončené a skolaudované do konca  novembra 2015, 
a preto mesto už spustilo verejné obstarávanie.  
Michal Dobiaš sa pýtal, v koho vlastníctve budú diela umiestnené v galérii.  Mgr. Dana Horná 
uviedla, že  galerijný fond bude vo vlastníctve mesta, KaSS bude v pozícii správcu.  
PaedDr. Eleonóra Porubcová dodala, že tento objekt bude po rekonštrukcii dominantný na 
námestí, treba do budúcnosti pripraviť regulatívy na vonkajší vzhľad aj ostatných objektov na 
námestí.  MUDr. Peter Oulehle sa pýtal na výpovede z nájmov pre súčasných nájomcov 
objektu.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že úprava nájomných vzťahov je tiež 
viazaná na úspešnosť podanej žiadosti.  Pri nájomných zmluvách je trojmesačná výpovedná 
lehota.  
MsZ uzn. č. 58/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Úplné znenie Štatútu Kultúrneho 
a spoločenského strediska v Prievidzi. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodu 8) 
 Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7 – 12/2014 predložila JUDr. Katarína 
Macháčková, primátorka mesta.  
V druhom polroku 2014 bolo pridelených 51 bytov, z toho Ciglianska cesta – 25 bytov, 
Gazdovská ulica III. nová výstavba zo ŠFRB – 25 bytov a 1 byt v starej výstavbe.  
MsZ uzn. č. 59/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo predmetnú informáciu na vedomie 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 9) 
Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ.  
Na ustanovujúcom MsZ dňa 9. 12. 2014 MsZ došlo k zmene jednotlivých komisií MsZ, znížil 
sa počet stálych komisií zo 7 na 5. Z tohto dôvodu bolo potrebné zosúladiť Rokovací 
poriadok komisií MsZ s prijatým uznesením MsZ.  
MsZ uzn. č. 60/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 
78 – Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 10) 
 V rámci bodu „Majetkoprávne veci“ predložila žiadosti o zriadenie vecných bremien 
Ing. Petra Briatková, ved. právnej kancelárie.  
 
Anna Österreicherová,  trvalý pobyt  Prievidza, Snežienková ul. 635/38, požiadala 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemkov  vo  
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcely  registra E KN č. 1-164, ostatné plochy s výmerou 
4 876  m2  a parcely  registra E KN č. 1-166, trvalé trávne porasty s výmerou 566  m2 právo 
uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu a kanalizácie k plánovanej výstavbe rodinného 
domu na pozemku parcela registra C KN č. 5484/2 (vo vlastníctve žiadateľky). Žiadateľka 
požaduje napojenie popod novú zrekonštruovanú komunikáciu na Veľkonecpalskej ulici.  
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Ing. Petra Briatková uviedla, že pozemok je v miernom svahu, takže napojenie k zadnej 
strane pozemku nie je možné.  Možnosťou je i napojenie sa ku kanalizačnej prípojke suseda, 
avšak s týmto by majiteľ susedného pozemku musel súhlasiť. Ďalšou z možností je zriadenie 
žumpy.  Ing. Petra Briatková upozornila, že na zrekonštruovanú cenu plynie dvojročná 
záruka.  Július Urík uviedol, že na VVO č. 1 bola daná informácia, že zásahom mestom stratí 
záruku na celú obnovenú komunikáciu. Mgr. Edita Mrázová uviedla, že záruku mesto stratí 
len na časť komunikácie, do ktorej bude vykonaný zásah.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
uviedol, že mesto vynaložilo finančné prostriedky na obnovu celej komunikácie a nesúhlasí 
s tým, aby došlo k narušeniu novej vozovky. PaedDr. Eleonóra Porubcová dodala, že žiadosť 
by sa mala stiahnuť z rokovania a mali by sa spresniť informácie o záruke obnovenej 
komunikácie.  Mgr. Rudolf Fiamčík dodal, že nový kupujúci si musel byť vedomí, že pozemok 
kupuje bez prípojky kanalizácie.  
MsZ uzn. č. 61/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemkov v k. ú. Prievidza,  parcely  registra 
E KN č. 1-164, ostatné plochy s výmerou 4 876  m2  a parcely  registra E KN č. 1-166, trvalé 
trávne porasty s výmerou 566  m2 právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky plynu a 
kanalizácie v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN č. 5484/2.  
Prezentácia: 25 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za, 15 proti, 4 sa zdržali 
 
Spoločnosť ZYRY-Tem, s.r.o., Zvolen, zastupujúcej spoločnosť Slovak Telekom, a.s., 
Bratislava požiadal o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na 
časti pozemkov  vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza, na parcele registra C KN              
č. 5019/1, zastavané plochy a nádvoria   vo výmere 16 761   m2,  parcele registra C KN                 
č. 5019/6, ostatné plochy vo výmere 3 000  m2, parcele registra C KN č. 4860/1,  zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 3 707 m2,  parcele registra C KN č. 4861/1, ostatné plochy vo 
výmere  3 754 m2 a parcele registra E KN č. 11-3998, ostatné plochy vo výmere 5 476  m2  

umiestnenie inžinierskych sietí – optického telekomunikačného kábla v dĺžke  približne 120 m 
v rámci realizácie optickej telekomunikačnej prípojky na Ul. J. Matušku  24. 
MsZ uzn. č. 62/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena podľa 
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu podľa Pravidiel pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza s podmienkou, že v prípade križovania s miestnou 
komunikáciou alebo chodníkom bude umiestnenie inžinierskych sietí realizované metódou 
pretlaku popod komunikáciu a s právom mesta na uloženie  pripokládky na internet, pričom 
predkladateľ je povinný  oboznámiť mesto s plánovaným zámerom vopred.    
Prezentácia: 25 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 25 poslancov za 
 

K bodu 11) 
V rámci bodu „Diskusia pre obyvateľov“ nepožiadal o slovo žiadny obyvateľ.  

 
 

K bodu 10) 
 Žiadosti v rámci bodu „Majetkprávne veci“ predkladala Ľubica Burešová, ref. právnej 
kancelárie.  
 
Pavol Marko a manželka, trvalý pobyt Prievidza, Traťová ul. č. 50/7,  požiadali o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, časti pozemku  parcela registra C KN č. 5098/1, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou približne 12 m2, na účel vybudovania skladu.  MsR 
neodporučila vyhovieť žiadosti, avšak odporučila vyhlásiť OVS na predaj predmetného 
pozemku.  Ľubica Burešová uviedla, že pred vyhlásením zámeru predať prebytočný majetok 
formou OVS je potrebné vypracovanie geometrického plánu.  
 
MsZ uzn. č. 63/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer   mesta     Prievidza    
predať    prebytočný     majetok     mesta, nehnuteľnosť   v  k. ú. Prievidza, časť pozemku 
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parcela registra C KN č. 5098/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou približne 12 m2, 
podľa skutočného zamerania  geometrickým plánom,  pre Pavla Marka a manželku, trvalý 
pobyt Prievidza, Traťová ul.  č. 50/7,  na účel vybudovania skladu. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov proti, 2 sa zdržali 
 
Spoločnosť ALFAPLAST trade, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Šumperská ul. č. 2, o kúpu 
stavby chodníka na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 3510/1, orná pôda, v 
rozsahu výmery  80 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania. Pozemok,  na ktorom sa 
predmetná stavba nachádza, je vo vlastníctve spoločnosti.  
MsZ uzn. č. 64/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer  mesta  Prievidza   predať 
prebytočný majetok mesta  pre spoločnosť ALFAPLAST trade, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, 
Šumperská ul. č. 2,, za cenu 12 €/m2,  na účel majetkovoprávneho usporiadania stavby 
chodníka na pozemku vo vlastníctve spoločnosti, spôsobom predaja ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadaná stavba chodníka sa nachádza na pozemku 
vo vlastníctve spoločnosti a je bezprostredne priľahlá k jej nehnuteľnostiam. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie:   23 poslancov za 
 
Vladimír Matušák a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Gazdovská ulica 1326/5, 
požiadali o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza parcela č. 6652/125, zastavané plochy a 
nádvoria  s výmerou  293 m2 v podiele 7242/83291, na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemku pod bytovým domom na Gazdovskej ulici v Prievidzi súpisné č. 1326. 
Ľubica Burešová uviedla, že ide o pozemok bez parkovacieho státia.  
MsZ uzn. č. 65/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku - 
pozemku v k. ú. Prievidza parcela reg.  C KN č. 6652/126, zastavané plochy a 
nádvoria  s výmerou 293 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov v spoluvlastníckom podiele 7242/83291 pre Vladimíra Matušáka 
a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Gazdovská ulica 1326/5,  vlastníkov bytu č. 5 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí vo vchode č. 5 v bytovom dome na Gazdovskej ulici 
v Prievidzi súpisné č. 1326, postaveného na parcele č. 6652/125 v k. ú. Prievidza, za cenu 
4,98 €/m2, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým domom. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Monika Melišková, trvalý pobyt Prievidza, Pod horou č. 444/4, požiadala 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. Dňa 09.02.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer 
mesta   predať predmetný prebytočný    majetok   mesta. 
MsZ uzn. č. 66/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod  predmetného majetku 
mesta, na účel  majetkovoprávneho usporiadania pozemkov užívaných ako predzáhradka, 
za cenu 20,00 €/m2, pre Moniku Meliškovú, trvalý pobyt  Prievidza, 
spôsobom  ako  dôvod  hodný  osobitného zreteľa  odôvodneného tým, že žiadané pozemky 
sú dlhodobo oplotené a   svojím  umiestnením  bezprostredne prináležia  k   nehnuteľnostiam 
vo vlastníctve  žiadateľa.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 

 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, sa ospravedlnila a vedením rokovania MsZ 
poverila JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD. zástupcu primátorky mesta.  
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JUDr. Ctibor Stacho a manž., trvalý pobyt Bojnice, Zámok a okolie č. 12, požiadali o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza,  časť pozemku  z parcely registra C KN   č. 2256, zastavané 
plochy a nádvoria, v rozsahu výmery  približne 80 m2,  na účel zarovnania hranice pozemku 
– susednej parcely č. 2255/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov. MsZ uzn. č. 67/15, ktoré 
tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer  mesta    Prievidza   predať  prebytočný majetok 
mesta na účel zarovnania hranice pozemku, za cenu 75,00 €/m2,   pre JUDr. Ctibora Stachu 
a manž., trvalý pobyt Bojnice, Zámok a okolie č. 12, spôsobom predaja pozemku ako dôvod  
hodný  osobitného zreteľa  odôvodnený tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne  priľahlý  
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  žiadateľov. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
K žiadosti Karola Gaipla, trvalý pobyt  Bojnice, Moyzesová č. 1066/25, o kúpu časti pozemku 
v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 70, zastavané plochy a nádvorie, v rozsahu 
výmery 12 m²,  na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod vonkajším sedením 
(letnou terasou) prislúchajúcim k prevádzke baru Pod lampou; prijalo MsZ uzn. č. 68/15, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 23 proti  
 
K žiadosti Mareka Danihela, trvalý pobyt  Prievidza, Riečna ul. č. 365/19, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 788/7, ostatné plochy v rozsahu výmery 
40 m²,  na účel výstavby stánku rýchleho občerstvenia s predajom na priamu konzumáciu 
(zmrzlina, výčap); prijalo MsZ uzn. č. 69/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov proti  
 
Ladislav Mokrý a manž., trvalý pobyt  Prievidza, Veterná ul. č. 279/4, požiadali 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. Dňa 09.02.2015 bol 
na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta  predať predmetný prebytočný majetok mesta.  
MsZ uzn. č. 70/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku  
mesta    Prievidza,  nehnuteľnosti   v  k. ú. Prievidza, pozemku    parcela registra C KN                
č. 2869/9, zastavané plochy a nádvorie s výmerou  102 m2, v celosti,  na účel  využívania 
ako okrasnej záhradky, za cenu 30,00 €/m2,  pre Ladislava Mokrého a manž., trvalý pobyt  
Prievidza, Veterná ul. č. 279/4, spôsobom   ako  dôvod  hodný  osobitného   zreteľa  
odôvodnený  tým,  že  žiadaný pozemok  je  dlhodobo  oplotený  a   svojím   umiestnením   
bezprostredne   prináleží k nehnuteľnosti vo vlastníctve  kupujúcich. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
Spoločnosť RIKU, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 24, požiadala o kúpu 
majetku mesta - nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časť pozemku CKN parc. č. 5363/1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou približne 43 m2, za účelom zarovnania pozemku. 
Dňa 05.02.2015 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať predmetný majetok 
mesta.  
MsZ  uzn. č. 71/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku, 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku  parcela registra C KN č. 5363/9 odčleneného  
Geometrickým plánom č. 103/2015 vypracovaným spoločnosťou GEOing s. r. o., Prievidza, 
na účel zarovnania pozemku, za cenu 30,00 €/m2, pre spol. RIKU, s.r.o. so sídlom v Prievidzi, 
Cesta Vl. Clementisa č. 24, spôsobom ako dôvod  hodný  osobitného zreteľa  odôvodnený 
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tým, že žiadaný pozemok je bezprostredne  priľahlý  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve  
žiadateľa. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
K žiadosti Silvii Murkovej, trvalý pobyt  Nitrianske Pravno, Hviezdoslavova č. 1115/11, o kúpu 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 5400/42, ostatné plochy v rozsahu 
výmery 40 m²,  na účel vybudovania terasy a zriadenia záhrady; prijalo MsZ uzn. č. 72/15, 
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 22 proti. 
 

Spoločnosť ViaReal, s.r.o.,  so sídlom v Bratislave, Hattalova ul. č. 12/C, ponúklo mestu na 
predaj pozemok v k.ú. Prievidza CKN parc. č 5405, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 
1 965 m2 za cenu 70,00 €/m2, ku ktorému bolo zriadené predkupné právo v prospech mesta 
Prievidza Kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného práva č. 01/2004 zo dňa 
15.01.2004,  ktorej vklad bol povolený rozhodnutím číslo V 113/2004.  
MsZ uzn. č. 73/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo uplatnenie predkupného práva 
zriadeného v prospech mesta Prievidza Kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného 
práva č. 01/2004 zo dňa 15.01.2004, ktorej vklad bol povolený rozhodnutím číslo V 113/2004 
a odkúpenie pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č 5405 s výmerou 1 965 m2 za cenu 70,00 
€/m2 s tým, že mesto naďalej trvá na zapísanej ťarche na liste vlastníctva t.zn. nenakladať 
s majetkom.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov proti 
 
Ing. Vieroslava Dubovanová, trvalý pobyt Prievidza, Urbánkova ulica 13/8,  požiadala  o kúpu 
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časť pozemku parc. registra C KN č.  3029/1 s výmerou cca 
35 m2 na účel prístupovej cesty k pozemku v jej vlastníctve. PaedDr. Eleonóra Porubcová 
hovorila o spore majiteľov susedných pozemkov (rodina Nováková a Junasová) v súvislosti 
s prejazdom a parkovaním vozidiel. Uviedla, že v prípade, že mesto vyhovie žiadosti pani 
Dubovanovej s podmienkou zriadenia vecného bremena prechodu a prejazdu pre susedov, 
by sa tento spor mohol vyriešiť. MVDr. Norbert Turanovič potvrdil existenciu dlhodobých 
pretrvávajúcich sporov susedov.  Poslanci diskutovali o riešení celej situácie. Ľubica 
Burešová uviedla, že pani Dubovanová nie je pôvodná vlastníčka, nehnuteľnosť odkúpila 
a plot stavia na pôvodnom mieste.   Poslanci hovorili o zvýšení odporučenej ceny predaja. 
Ľubica Burešová uviedla, že MsR odporučila odpredať len časť žiadaného pozemku – úzky 
pás pod plotom, cenu stanovila MsR vo výške 30,00 €/m2 obdobne ako pri odpredaji 
pozemku pre rodinu Novákovú.  Ing. Richard Takáč uviedol, že ak bolo vykonané niečo nad 
rámec povolení, nech stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy koná.  
K žiadosti Ing. Vieroslavy Dubovanovej prijalo MsZ uzn. č. 74/15, ktorým neschválilo zámer  
mesta  Prievidza  previesť nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza – časť pozemku parc. registra C 
KN č.  3029/1 s výmerou cca 35 m2  na účel prístupovej cesty do vlastníctva Ing. Vieroslavy 
Dubovanovej, trvalý pobyt Prievidza, Urbánkova ulica 13/8. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 19 proti, 2 sa zdržali.  
 
K návrhu mesta Prievidza previesť do vlastníctva Ing. Vieroslavy Dubovanovej, trvalý pobyt 
Prievidza, Urbánkova ulica 13/8, prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku parc. registra C KN č.  3029/1 s výmerou 18 m2 podľa zamerania GP z dôvodu, že 
dochádza k jeho užívaniu bez právneho titulu, prijalo MsZ uzn. č. 75/15, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  16 poslancov za, 1 proti, 3 sa zdržali 
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Jozef Mokráň a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 29/15, požiadali  
o kúpu pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka, parcely č. 155/4, č. 156/2 a časť parcely č. 1364/1, 
na účel rozšírenia prístupovej cesty k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. 
MsZ uzn. č. 76/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať 
prebytočný majetok mesta,  pre Jozefa Mokráňa a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, 
Ul. M. Rázusa č. 29/15, za cenu 10,00 €/m2,  na účel rozšírenia prístupovej cesty 
k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, spôsobom predaja pozemkov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa odôvodnený tým, že žiadané pozemky sú  bezprostredne 
priľahlé  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Soňa Žambokrétyová A-SPORT, miesto podnikania Prievidza, Ul. olympionikov 1, požiadala 
o  majetkovoprávne vyporiadanie nehnuteľností pozemkov v k.ú. Prievidza medzi mestom 
Prievidza a Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbaristov mesta Bojnice, a to vydaním 
náhradného pozemku parcela č. 5036/19 Pozemkovému spoločenstvu bývalých urbaristov 
mesta Bojnice. Ľubica Burešová uviedla, že v katastri nehnuteľností bolo zapísané 200 % 
vlastníctvo, žiadateľka zaplatila mestu za pozemok, ktorý nebol vo vlastníctve mesta. 
MsZ uzn. č. 77/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vrátenie kúpnej ceny Soni 
Žambokrétyovej A-SPORT za pozemky parcela č. 3978/25, 3978/62 a 3978/63 spolu 
106 187 Sk, t.j. 3524,76 €, ktoré boli prevedené do vlastníctva žiadateľky na základe Kúpnej 
zmluvy č.02/05 uzatvorenej dňa 13.04.2005 a Kúpnej zmluvy zo dňa 23.07.2008 a zrušilo 
uznesenie MsZ č. 483/08 zo dňa 16.12.2008. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
Spoločnosť Petrochémia, a.s.,  so sídlom v Prievidzi, Nábrežná ul. č. 4, požiadala o 
majetkovoprávne vyporiadanie pozemku v k.ú. Prievidza,  CKN parc. č. 4857/9, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 378 m2 formou predaja pozemku za trhovú cenu. 
MsZ uzn. č. 78/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo majetkovoprávne vyporiadanie 
pozemku v k.ú. Prievidza,  CKN parc. č. 4857/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 378 
m2 formou kúpy pozemku od spol. Petrochémia, a. s., so sídlom v Prievidzi, Nábrežná ul. č. 
4,  za cenu 5,00 €/m2, na účel usporiadania pozemku pod telesom miestnej komunikácie.   
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov Bojnice, so  sídlom v Bojniciach, Hurbanovo 
námestie č. 19/41, požiadalo o majetkovoprávne vyporiadanie pozemku v k.ú. Bojnice CKN 
parc. č. 3475, ostatné plochy v rozsahu výmery približne 2 m2 formou nájomného vzťahu za 
cenu 150 €/rok. Na predmetnom pozemku je umiestnená plastika s erbom mesta Prievidza.  
MsZ uzn. č. 79/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo majetkovoprávne vyporiadanie 
pozemku v k.ú. Bojnice CKN parc. č. 3475, ostatné plochy v rozsahu výmery približne 2 m2 
formou nájomného vzťahu s Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbaristov Bojnice, so 
sídlom v Bojniciach, za cenu 150 €/rok, na účel umiestnenia plastiky s erbom mesta 
Prievidza.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
Viliam Jankovič, miesto podnikania Prievidza, Lúčna ulica 161/28, požiadal o zníženie 
nájomného na symbolickú sumu 1€/rok pri schválení zámeru mesta prenajať dočasne 
prebytočný majetok mesta  na účel výstavby adrenalínovej atrakcie  lanový park „ROPE 
PARADISE“ detská trasa a trasa s dvoma obtiažnosťami (uzn. MsZ č. 32/15).   Výška nájmu 
bola MsZ schválená na 0,20 €/m2/rok, čo je pri požadovanej výmere 3000 m2 čiastka                 
600 €/rok.  
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MsZ uzn. č. 80/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zmenu uznesenia MsZ č. 32/15 
zo dňa 27.01.2015 takto: v časti II. sa text „0,20 €/m2/rok“ nahrádza textom „1€/rok“. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov proti, 1 sa zdržal 
 
MsR navrhla zrušiť pôvodné uznesenie č. 32/15 a navrhla vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom predmetných pozemkov. V rámci diskusie o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže poslanci diskutovali o účely zriadenia adrenalínovej atrakcie. JUDr. Martin Lukačovič 
poznamenal, že MsZ by malo spresniť, čo je to „adrenalínová atrakcia“. 
 
MsZ uzn. č. 81/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uznesenie MsZ č. 32/15                      
zo dňa 27. 1. 2015. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 
MsZ uzn. č. 82/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza prenajať 
dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti 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, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 1. využitie: výstavba adrenalínovej 
atrakcie, 2. cena nájmu: minimálne vo výške 1000 €/rok (v mesačných platbách),3. doba 
nájmu: určitá 6 rokov so 6-mesačnou výpovednou lehotou, 4. vybudovanie  adrenalínovej 
atrakcie do jedného roka od uzavretia nájomnej zmluvy,5. zabezpečenie starostlivosti 
o priestor, na ktorom bude umiestnená atrakcia, 6. zvýhodnenie ceny vstupného pre deti 
a mládež. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže  si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov proti, 2 sa zdržali 
 
Spoločnosť BELAMI, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. P. J. Šafárika 902/11, požiadala 
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - pozemku parcela registra C KN č. 789, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 12 m² pod stánkom s občerstvením, desiatami a pekárenskými 
výrobkami. Dňa 03.02.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta Prievidza 
prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť. 
MsZ uzn. č. 83/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre spoločnosť BELAMI, s.r.o., so 
sídlom v Prievidzi, Ul. P. J. Šafárika 902/11, nájom dočasne prebytočného majetku mesta 
Prievidza,  časť pozemku parcela registra C KN č. 789, ostatné plochy v rozsahu výmery 12 
m² pod stánkom s občerstvením, desiatami a pekárenskými výrobkami, nachádzajúci sa na 
Ul. S. Chalupku, na účel prevádzkovania stánku s občerstvením, desiatami a pekárenskými 
výrobkami s podmienkou úpravy vonkajšieho vzhľadu stánku, vydláždenia novou zámkovou 
dlažbou pred stánkom v termíne do 31. 5. 2015. Stánok bude zásobovaný vozidlom, ktoré 
musí byť odstavené na parkovisku a produkty zásobovania dovezené k stánku vozíkom 
alebo iným zariadením určeným na prevoz produktov ponúkaných v stánku, spôsobom ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok - nájomného (pozemok pod stánkom) vo 
výške 0,20 €/m2/deň na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Štefan Molnár, miesto podnikania Ulica M. Rázusa 863/3, Prievidza, požiadal o nájom 
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti pozemku parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2, na účel zriadenia vonkajšieho celoročného 
sedenia. Dňa 03.02.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta Prievidza 
prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť. 
MsZ uzn. č. 84/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Štefana Molnára, miesto 
podnikania Ulica M. Rázusa 863/3, Prievidza nájom dočasne prebytočného majetku mesta 
v k. ú. Prievidza: - nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané 
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plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m2 na účel zriadenia vonkajšieho sedenia (terasy) so 
záberom pozemku počas celého roka,  spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, 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. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za  
 
K návrhu mesta Prievidza prenechať prostredníctvom SMMP, s.r.o., do nájmu dočasne 
prebytočný hnuteľný majetok mesta Prievidza: drevený rekreačný kôš, 7 kusov, smetné 
koše, 4 kusy, betónový odpadkový kôš, 2 kusy, betónový rekreačný kôš, 147 kusov, kovový 
smetný kôš, 11 kusov, odpadkový kôš CR 115, 20 kusov, pre spol. T+T a.s., so sídlom v 
Žiline, Ul. A. Kmeťa 18, na účel zabezpečovania služieb súvisiacich s komunálnym odpadom 
prijalo MsZ uzn. č. 85/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Dňa 09.02.2015 bol na úradnej tabuli 
zverejnený zámer mesta prenechať do nájmu  dočasne prebytočný hnuteľný majetok mesta 
Prievidza pre spol. T+T a.s., so sídlom v Žiline, Ul. A. Kmeťa 18. 
MsZ schválilo nájom majetku 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; na daný účel 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. 
Predmetným uznesením MsZ uložilo právnej kancelárii a konateľovi SMMP, s.r.o., zosúladiť 
a aktualizovať zmluvné vzťahy na celý rozsah prenajímaného majetku spoločnosti T+T, a.s. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 12) 
Mgr. Ivan Benca, ved. ref. pre projekty a investície informoval, že Združenie pre 

rozvoj regiónu horná Nitra (ďalej len ZRRHN) oslovilo mesto Prievidza ako jedného zo 
svojich členov na spoluprácu v rámci pripravovanej iniciatívy: „Tvorba partnerstva na  hornej 
Nitre 2014-2020“. Regionálna agentúra zabezpečuje úlohy v oblasti projektov ako: 
poradenstvo a príprava projektov a žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc, príprava 
a vypracovanie projektových zámerov, tvorba analýz a pod.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že programové obdobie bude zamerané na 
združené projekty a práve v tomto sa prejaví výhoda spolupráce. Ide o možnosť spoločného 
riešenia záujmov celého regiónu.  
MsZ uzn. č. 86/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Memorandum o spolupráci v rámci 
pripravovanej iniciatívy: „Tvorba partnerstva na  hornej Nitre 2014-2020“ a deklaruje podporu 
uvedenej iniciatíve. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 3 sa zdržali.  
 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, podal informáciu 
o zmene termínu zvolania MsZ v mesiaci apríl 2015. Dôvodom presunu termínu z utorka               
28. 4. 2015 na pondelok 27. 4. 2015 je konanie sa celoslovenského snemu ZMOS.  
K informácii prijalo MsZ uzn. č. 87/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za 
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Ing. Branislav Bucák, poslanec MsZ, informoval o výborných športových výsledkoch 
BC Prievidza, blížiacom sa play-off, ako aj finančných problémoch, ktoré avizoval BC 
Prievidza primátorke mesta  listom zo dňa 15.01.2015 a o žiadosti BC Prievidza o finančnú 
podporu. Ing. Branislav Bucák podporil poskytnutie finančnej podpory basketbalovému klubu.    
Navrhol, aby finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne plánované na úhradu energií a chod 
rekreačnej chaty Mraznica (chata bola odpredaná), boli použité ako podpora pre BC 
Prievidza.   
MsZ uzn. č. 88/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo použitie  finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015, ktoré sa ušetria v Programe 3 - Interné služby,   z 
Podprogramu 3 – Hospodárska správa  a údržba budov, nakoľko došlo k odpredaju chaty 
Mraznica v roku 2015 a zároveň presun  sumy 3 000,00 € z položky 3.3.2 Energie a sumy               
2 000,00 € z položky  3.3.3 Interiérové vybavenie do Programu 10 – Šport, Podprogramu 2 – 
Podpora športových aktivít na  novú položku 10.2.6  - Dotácia  vo výške 5.000,00 €  na účely 
dopravy a materiálneho zabezpečenia BC Prievidza  v súvislosti s play-off basketbalovej 
extraligy. 
Prezentácia: 21  prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za.  
 

K bodu 13) 
„Interpelácie poslancov“ 

PaedDr. Eleonóra Porubcová pripomienkovala sedenie v hlavnej sále v Dome kultúry 
v Prievidzi.  Požiadala, aby sa s výmenou sedenia zvažovalo v rámci úpravy rozpočtu. Ďalej 
konštatovala, že v rámci úpravy rozpočtu mesta treba zvažovať aj s ďalšou podporou športu 
(basketbal). 
 
 Július Urík poďakoval spol. TSMPD, s. r. o.,  za úpravu parku Skotňa.  Požiadal 
spoločnosť o opílenie stromov do 1,5 metrovej výšky od koreňa.  
 
 Mgr. Rudolf Fiamčík vystúpil s požiadavkou obyvateľa Rastislava Mellu, bytom 
Prievidza,  o zaradenie pozemku parc. č. 1230/4, 1073/3, 1078/2 reg. C, k. ú. Veľká Lehôtka, 
do funkčno-priestorového bloku 21. 2. 3 v rámci Zmien a doplnkov ÚPN-M Prievidza.  
Mgr. Edita Mrázová uviedla, že požiadavku odbor výstavby eviduje a rieši.  
 
 Ing. Jozef Polerecký konštatoval, že na území mesta je množstvo prestárlych stromov 
a je potrebné venovať opilovaniu takýchto stromov pozornosť.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 
PhD. uviedol, že tejto problematike sa mesto venuje, dochádza k opilovaniu týchto stromov. 
Mgr. Vlasta Miklasová dodala, že práve sa ukončuje pasportizácia stromov aj v areáloch  
základných a materských škôl.  
 
 

K bodu 14) 
„Záver“ 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta, poďakoval prítomným za 
aktívnu účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Prievidzi 

konaného d ňa 24. 2. 2015 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

P r i p o m i e n k y    o v e r o v a t e ľ o v   z á p  i s n i c e: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................   ............................................................... 
                     František Krško          Mgr. Zuzana Vrecková 

  overovateľ I.              overovateľ II. 
 

 

 

 

...............................................................   ............................................................... 
MVDr. Norbert Turanovič    JUDr. Katarína Macháčková 

  prednosta MsÚ       primátorka mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 


