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

konaného dňa 26. 5. 2015 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:      8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:        12.45 h  
 
Prítomní poslanci:  24 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnil sa:   Mgr. Ľubomír Vida 
 
Ďalej prítomní:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
   MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
   Ing. Henrieta Gebrlínová – hlavná kontrolórka mesta 
   JUDr. Emília Kačmárová – zást. ved. právnej kancelárie 
   Ing. Marián Bielický – ved. ekon. odboru, konateľ TSMPD, s. r. o. 
   Ing. Edita Mrázová – ved. odboru výstavby 
   Ing. Roman Veselý – referent pre územné plánovanie 
   Mgr. Vlasta Miklasová – ved. odboru školstva a starostlivosti o občana 
   Mgr. Jana Králová – ved. sociálneho oddelenia 
   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 

- 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  24 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania 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:  Ing. Branislava 
Bucáka a Bc. Vieru Ďurčekovú. 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Katarína Vráblová – 
predsedníčka, Ing. Peter Paulík – člen, Ing. Ľuboš Jelačič – člen. 
MsZ uzn. č. 216/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej komisie. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 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) Správa o činnosti spol. SMMP, s. r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného 

a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti 
s odpredajom bytov a nebytových priestorov a Komisionárskej zmluvy za rok 2014 

3) Správa o činnosti spol. Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2014 
4) Lokálna stratégia mesta Prievidza integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 

„Prievidza pre všetkých“ 
5) Návrh Štatútu denných centier 
6) Žiadosť OZ Eškola na zriadenie a prevádzkovanie elokovaného pracoviska ako 

organizačnej zložky Súkromnej základnej umeleckej školy, Ul. Ľ. Ondrejova 28, 
Prievidza 

7) Informácia o výstavbe 3. nájomného bytového domu 2x12 byt. jednotiek na sídlisku 
Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi a investičný zámer výstavby 4. nájomného 
bytového domu na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi 

8) Určenie obsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza 
9) Úhrada nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie 
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) Informácia o pripravenom projekte s názvom „Zorientuj sa v Prievidzi a okolí“ 
2) Uzatvorenie dohôd o uznaní dlhu s nájomcami na Veľkonecpalskej a Kútovskej ulici           
3) Stanovisko SMMP, s.r.o., k žiadosti Viery Kocibanovej o odpustenie  úrokov                       

z omeškania  
 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, navrhla doplniť bod „Majetkoprávne veci“ 
o bod „Ponuka Slovenskej sporiteľne, a. s., Bratislava,  na predaj nehnuteľnosti“. 
Program bol uzn. č. 217/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválený.  
Hlasovanie: 23 poslancov za. 
 

K bodu 2) 
Správu o činnosti spoločnosti SMMP, s. r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy 

hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti 
s odpredajom bytov a nebytových priestorov a Komisionárskej zmluvy za rok 2014 predložil 
JUDr. Ján Martiček, konateľ spol. SMMP, s. r. o. 
JUDr. Ján Martiček informoval o prehľade majetku v správe spoločnosti.  Zostatok majetku 
k 31. 12. 2014 je 14 235 567,78 €. Ku koncu roka 2014 spravovala spoločnosť 262 
mestských bytov, z toho vo vlastníctve spol. je 173 bytov.  SMMP, s. r. o., od marca 2012 
vykonávala opravy a údržbu miestnych komunikácií pre mesto Prievidza.  Na základe 
komisionárskej zmluvy vykonávala spoločnosť tiež letnú a zimnú údržbu komunikácií. 
Konateľ spoločnosti ďalej informoval o pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.  
MsZ uzn. č. 218/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Správu o činnosti 
spol. SMMP, s. r. o., za rok 2014. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
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K bodu 3) 

 Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2014 predložil JUDr. 
Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky mesta. 
Spoločnosť má v zmysle Komisionárskej zmluvy  v správe hnuteľný a nehnuteľný majetok 
mesta Prievidza v celkovej obstarávacej cene 421 349,95 €.  Vlastný majetok spoločnosti je 
v obstarávacej cene 8 874 285,41 €. 
K 31.12.2014 dosiahli náklady spoločnosti výšku 420 849 €, výnosy 64 437 €. Hospodársky 
výsledok spoločnosti je strata 356 412 €. Najvýznamnejším dopadom na hospodárky 
výsledok je úver poskytnutý na výkup pozemkov. Spoločnosť neeviduje žiadne rizikové 
pohľadávky ani záväzky po splatnosti.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že s príchodom nového investora do priemyselného 
parku dôjde aj k zmene štruktúry spoločnosti.  
MsZ uzn. č. 219/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Správu o činnosti 
spol. Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2014. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 

K bodu 4) 
Lokálnu stratégiu mesta Prievidza integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 

„Prievidza pre všetkých“ prezentovala Mgr. Jana Králová, vedúca sociálneho oddelenia.  
Mesto Prievidza bolo zaradené do pilotnej schémy na realizáciu projektu „Budovanie kapacít 
na úrovni miestnej územnej samosprávy, ktorý realizuje Združenie miest a obcí Slovenska.“ 
Okrem mesta Prievidza sa do projektu zapojili mestá Snina, Svidník, Michalovce, Senec, 
Banská Bystrica a Dolný Kubín. Projekt je financovaný z Európskeho fondu. Pre migrantov 
žijúcich v našom meste bol zorganizovaný na pôde mestského úradu tzv. „Informačný deň“. 
Mgr. Jana Králová uviedla, že v meste Prievidza v porovnaní s inými mestami žije málo 
migrantov. V krátkosti informovala o opatreniach, ktoré môže urobiť samospráva pre lepšiu 
integráciu príslušníkov z tretích krajín. MUDr. Peter Oulehle poďakoval kolektívu za prácu 
a zapojenie sa do tohto projektu. Konštatoval, že v Prievidzi je nedostatok učiteľov, ktorí by 
vedeli učiť cudzincov slovenský jazyk. PaedDr. Eleonóra Porubcová uviedla, že na 
prievidzskom gymnáziu je zamestnaná učiteľka - p. Helena Vašková, ktorá je vyškolená na 
výučbu slovenského jazyka pre cudzincov.  
Mgr. Jana Králová dodala, že ide o otvorený materiál.  
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 220/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodu 5) 
 Návrh Štatútu denných centier zriadených na území mesta Prievidza  predložila              
Mgr. Vlasta Miklasová, ved. odboru školstva a starostlivosti o obyvateľov.  
Mesto Prievidza má zriadených 6 denných centier (v minulosti tzv. kluby dôchodcov), ktorými 
sú DC Píly, DC Bôbar, DC Necpaly, DC Veľká Lehôtka, DC Malá Lehôtka a DC Hradec.   
K 1. 1. 2015 bola členská základňa v počte členov 686.  
V novom štatúte sa dopĺňa financovanie a majetok denných centier, taktiež dochádza 
k úprave funkčného obdobia na 3 roky.  
MsZ uzn. č. 221/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Štatút denných centier 
zriadených na území mesta Prievidza.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
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K bodu 6) 
Žiadosť OZ Eškola, ktoré je zriaďovateľom Súkromnej spojenej školy, Ul. Ľ. 

Ondrejova 28, Prievidza o vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie elokovaného 
pracoviska v Liešťanoch ako organizačnej zložky SZUŠ, Ul. Ľ. Ondrejova, Prievidza od 
01.09.2015 predložila Mgr. Vlasta Miklasová, ved. odboru školstva a starostlivosti o občanov.  
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že predpokladaný počet žiakov je 45. So súhlasným 
stanoviskom obce sa spája nárok zriaďovateľa (OZ Eškola) na krytie výdavkov 
prostredníctvom dotácie na mzdy a prevádzku od mesta Prievidza cez podielové dane. 
Nakoľko tieto deti nemohli byť  zaradené do zberu údajov k 15. 9. predchádzajúceho 
kalendárneho roka, poskytnutie dotácie mesta Prievidza je možné až od 1. januára 2016. 
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že žiadosť bola predmetom rokovania komisie školstva 
a kultúry (kladné stanovisko s financovaním od 1. 1. 2016) a komisie finančnej, majetkovej, 
reg. rozvoja a podnikateľských aktivít (negatívne stanovisko). MsR neodporučila predmetnej 
žiadosti vyhovieť. 
Ing. Roman Gonda vo svojom vystúpení podporil žiadosť OZ Eškoly. Konštatoval, že 
zamietavé stanovisko k žiadosti sa mu zdá nespravodlivé, mesto Prievidza nebude mať 
žiadne finančné náklady v súvislosti so zriadením a prevádzkovaním elokovaného 
pracoviska, nakoľko financovanie je z podielových daní. PaedDr. Eleonóra Porubcová taktiež 
podporila vyjadrenie poslanca Ing.  Romana Gondu. 
MsZ uzn. č. 222/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo vydanie súhlasu pre OZ 
Eškola, ktoré je zriaďovateľom Súkromnej spojenej školy, Ul. Ľ. Ondrejova 28, Prievidza a jej 
organizačnej zložky Súkromnej základnej umeleckej školy na zriadenie a prevádzkovanie 
elokovaného pracoviska v Liešťanoch od 01.09.2015.  
Prezentácia:  23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za, 13 proti, 4 sa zdržali 
 

K bodu 7) 
Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru výstavby a ŽP, podala informáciu o výstavbe 3. 

nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly v Prievidzi, na Gazdovskej ulici 
a informovala o investičnom zámere vybudovať v danej lokalite ďalší nájomný bytový dom, 
ktorý bude obstaraný kúpou od súkromného investora za použitia dotácie z MDVaRR SR. 
Na základe informácie zo SMMP, s. r. o., je k 30. 4. 2015 podaných 532 žiadostí o pridelenie 
nájomného bývania.  
MsZ uzn. č. 223/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzatvorenie zmluvy o uzatvorení 
budúcej kúpnej zmluve s investorom TO-MY-STAV, s.r.o., Kanianka, IČO 36 797 006, ako 
budúcim predávajúcim, po povolení vkladu vlastníckeho práva na rozostavanú stavbu 
bytového domu vo vlastníctve investora zapísaného na liste vlastníctva č. 10111 k. ú. 
Prievidza v katastri nehnuteľností vedenom na katastrálnom odbore Okresného úradu 
v Prievidzi, predmetom ktorej bude kúpa bytového domu vrátane technickej vybavenosti 
vybudovaného na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi na pozemkoch, parc. 
registra CKN č. 6652/199, č. 6652/200 podľa skutočného zamerania Geometrickým plánom 
č. 101/2015 vyhotoveného dňa 27.04.2015 spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s.r.o. MsZ 
zároveň schválilo výstavbu 4. nájomného bytového domu 2x12 b.j. vrátane technickej 
vybavenosti v lokalite na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi s tým, že nájomný 
bytový dom bude obstaraný kúpou od súkromného investora za použitia dotácie z MDVaRR 
SR v zmysle zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní, 
ktorý je doplnený a zmenený zákonom č. 134/2013 Z.z. zo dňa 15.05.2013 a poskytnutia 
podpory zo ŠFRB podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania zo dňa 
15.05.2013, ktorý nahradil zákon č. 607/2003 Z. z.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal 
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K bodu 8) 
 Návrh na určenie obsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza 
predložil Ing. Roman Veselý, referent pre územné plánovanie.  

Postupne odprezentoval navrhnuté lokality. Na základe odporučenia MsR bol návrh 
doplnený o body Lokalita Lúkavica, Lokalita Veľká Lehôtka - záhradkárska osada,  
Energetická koncepcia. Materiál bol prerokovaný vo výboroch volebných obvodoch, 
príslušných komisiách MsZ a v MsR.  Mesto podá žiadosť o dotáciu na obstanie Zmien 
a doplnkov č. 16 v januári 2016. 
Mgr. Rudolf Fiamčík uviedol, že je nutné zvážiť určenie stavebnej uzávery v lokalite Veľká 
Lehôtka, nakoľko ide o veľký zásah do práv obyvateľov v danej časti mesta. Uviedol, že 
stanovisko treba zaujať po ukončení správy z geologického ústavu.  Ďalej dodal, že 
záhradkárska osada vo Veľkej Lehôtke by mala naďalej zostať ako záhradkárska osada.  
MsZ uzn. č. 224/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo obstaranie Zmien a doplnkov                  
č. 16 ÚPN mesta Prievidza v rozsahu:  

1. Lokalita UPC  1-2, investičný zámer Karmel 
2. Lokalita UPC  13-3, bývalá MŠ Závodníka 
3. Lokalita UPC 1-5, Kopanice, zámer Mgr. Šebo – IBV Medzibriežky 
4. Lokalita UPC 6-1, park Prepadliská   
5. Zosuvy - Lokalita Hradec (UPC 17-1, 17-2), V. Lehôtka (UPC 21-2, 21-2)  
6. Lokalita UPC 8-1 – bývalá záhr. škôlka Tezas – p. Kohajda 
7. Ciglianska cesta – FPB 19-2-1 a 19-2-2 
8. Mestský cintorín – rozšírenie 
9. V. Lehôtka – rozšírenie FPB 21-2-3, RD p. Mello 
10. Na karasiny, UPC 22-2, IBV 
11. Reklamné stavby - regulácia 
12. Námestie slobody - regulácia 
13. Sídlisko Píly - regulácia 
14. Obytné územie – regulácia 
15. ÚPD na úrovni zón – overenie 
16. Územnoplánovacie podklady – overenie 
17. Územnoplánovacia dokumentácia VÚC – overenie 
18. Cyklotrasy 
19. Statická doprava 
20. Lokalita Lúkavica 
21. Lokalita Veľká Lehôtka, záhradkárska osada 
22. Energetická koncepcia. 

MsZ predmetným uznesením uložilo  prednostovi MsÚ  zabezpečiť podanie žiadosti 
o dotáciu na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 pre rok 2016 v schválenom rozsahu. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 9) 
 Z dôvodu potreby určenia spôsobu úhrady nákladov za obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie iným subjektom predložil Ing. Roman Veselý, referent pre územné plánovanie, 
návrh na úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.  
MsZ uzn. č. 225/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo,  aby mesto Prievidza, ako orgán 
územného plánovania, na základe uznesenia mestskej rady, posudzoval individuálne 
v konkrétnych prípadoch oprávnenú požiadavku na čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov 
za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od orgánov štátnej správy, orgánov 
samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná 
potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. 
MsZ zároveň uložilo prednostovi MsÚ zabezpečiť prerokovanie oprávnenosti požiadavky na 
úhradu nákladov v mestskej rade a zabezpečiť zmluvný vzťah mesta o spôsobe a výške 
úhrady nákladov s orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávnych krajov, obcí, fyzických 
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osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
 

K bodu 10) 
 Žiadosti týkajúce sa zriadenia vecných bremien predložila Ing. Petra Briatková, ref. 
právnej kancelárie.  
 
Miloš Drienik,  trvalý pobyt  8 Crab Apple Place, Stamford, CT 06903 USA, v zastúpení 
Martinom Bugárom, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Červeňa 654/32, požiadal o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemku  vo  vlastníctve 
mesta v k. ú. Prievidza, parcely  registra C KN č. 4996/1, ostatné plochy s výmerou 8 491  m2  
právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky (v rozsahu približne 9 m2) a právo 
prechodu pešo (v rozsahu približne 18 m2) k pozemku vo vlastníctve žiadateľa k plánovanej 
výstavbe objektu na parcele registra C KN č.  4996/6, ostatné plochy vo výmere 103 m2 
(bytové jednotky). MsR odporučila schváliť zriadenie vecného bremena bez zriadenia práva 
prechodu pešo. 
MsZ uzn. č. 226/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza,  parcely  registra 
C KN č. 4996/1, ostatné plochy s výmerou  8 491  m2  právo uloženia inžinierskych sietí – 
vodovodnej prípojky  k plánovanej výstavbe objektu (bytové jednotky) na parcele registra                          
C KN č.  4996/6 v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza, parcely registra C KN                    
č. 4996/6,  podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu za odplatu  podľa 
IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy 
pozemku v m2 vecným bremenom zaťaženej a ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
zaťaženého pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena 
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Spoločnosť DSI DATA, s. r. o., so sídlom v Námestove, Nám. A. Bernoláka 377, požiadala 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou  77 815 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – optického 
telekomunikačného kábla do zeme na Ul. M. Gorkého a Ul. A. Bednára z dôvodu plánovanej 
prekládky vzdušného optického telekomunikačného vedenia do zeme (predpokladaná dĺžka 
zemného vedenia 72 m + ochranné pásmo 0,5m po oboch stranách vedenia). 
Žiadosť bola doručená až po rokovaní komisií MsZ a MsR.  
MsZ uzn. č. 227/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena                
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza parcela  registra               
C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  77 815 m2 umiestnenie 
inžinierskych sietí – optického telekomunikačného kábla do zeme na Ul. M. Gorkého a Ul. A. 
Bednára z dôvodu plánovanej prekládky vzdušného optického telekomunikačného vedenia 
do zeme v prospech spoločnosti DSI DATA, s. r. o., podľa zamerania geometrickým plánom 
na neobmedzenú dobu za odplatu podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2  vecným bremenom zaťaženej 
a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaženého pozemku, určenej východiskovými 
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, 
minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2; 
za podmienok definovaných v uznesení. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za 
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Mestská spoločnosť TSMPD, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Košovská 1, požiadala   
o majetkovoprávne vyporiadanie vzťahov s vlastníkmi pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka, 
parciel registra C KN č. 617/8,  trvalé trávne porasty s výmerou 94 m2  a č. 617/3, trvalé 
trávne porasty s výmerou 83 m2  evidovaných na LV č. 308, a to formou zriadenia vecného 
bremena v prospech mesta Prievidza, za účelom rozšírenia verejného osvetlenia na 
Vrchárskej ulici - uloženia káblov vedenia verejného osvetlenia – vzdušná prípojka NN. 
MsZ uzn. č. 228/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného bremena                            
v prospech mesta Prievidza  za účelom rozšírenia verejného osvetlenia na Vrchárskej ulici - 
uloženia káblov vedenia verejného osvetlenia – vzdušná prípojka NN na časti pozemkov             
v k. ú. Veľká Lehôtka, parciel registra C KN č. 617/8,  trvalé trávne porasty s výmerou 94 m2  
a č. 617/3, trvalé trávne porasty s výmerou 83 m2  evidovaných na LV č. 308, podľa 
zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu bezodplatne.   
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 20 poslancov za 

 
Radovan Mečiar, trvalý pobyt Prievidza, Ul. Fr. Hečku 15/27, požiadal o zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na  časti  pozemku  vo  vlastníctve mesta 
v k. ú. Hradec, parcela  registra E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911 
m2  právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky (v 
predpokladanom rozsahu 12 m + ochranné pásmo) k plánovanej výstavbe rodinného domu 
na pozemkoch parc. č. 463/7, 463/4 a 460/4. 
MsR až do ukončenia monitoringu v k. ú. Hradec neodporučila žiadosti vyhovieť, nakoľko ide 
o zosuvné pásmo.  
MsZ uzn. č. 229/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo  zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku  vo  vlastníctve mesta v k. ú. 
Hradec, parcela  registra E KN č. 944/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 911 m2  
právo uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej, plynovej a elektrickej prípojky k plánovanej 
výstavbe rodinného domu na pozemkoch parc. č. 463/7, 463/4 a 460/4, v prospech vlastníka 
pozemkov v k. ú. Hradec, parcely registra C KN č. 463/7, 463/4 a 460/4,  podľa zamerania 
geometrickým plánom do doby ukončenia monitoringu územia v k. ú. Hradec.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 2 poslanci za, 15 proti, 2 sa zdržali 
 

K bodu 11) 
„Diskusia pre obyvateľov 

 v čase od 10,00 h do 11,00 h“ 
 V rámci „Diskusie pre obyvateľov vystúpil p. Marko, ktorý uviedol, že v mesiaci 
február vzniesol na zasadnutí VVO č. 2 požiadavku na znovu osadenie futbalových bránok 
na zelenej ploche v lokalite Čínsky múr  a stále sa vec nerieši. Helena Dadíková reagovala, 
že výbor sa požiadavkou zaoberal a je v riešení. Ďalšia požiadavka p. Marka sa týkala 
nerešpektovania dopravnej značky „chodník pre peších“ na Čínskom múre pri vchode č. 36.  
Doplnil ho ďalší obyvateľ, ktorý uviedol,  že v blízkosti je prevádzka pohostinstva „Štrbavá 
Mary“  a predajňa plastových okien, kde návštevníci nerešpektujú dopravné značenia. 
p. Marko ďalej hovoril vypílených stromoch na Čínskom múre, na základe čoho sa spojil 
s pani Bernátovou, ref. životného prostredia, ktorá mu povedala, že ako náhrada budú v tejto 
časti vysadené tuje. Lehota vysadenia je však až do r. 2017, s čím p. Marko nesúhlasil.  
Ďalší obyvateľ hovoril o ihrisku za Čínskym múrom, ktoré bolo napriek jeho využívaniu 
odstránené. Následne mali obyvatelia vo svojich poštových schránkach oznámenie, že na 
tomto pozemku budú postavené garáže.  Primátorka mesta uviedla, že vedomosť o stavaní 
garáží na tomto pozemku nemá, v minulosti mesto rušilo niektoré ihriská aj z hľadiska 
bezpečnosti. Situáciu týkajúcu sa ihriska a náhradnej výsadby preverí.  
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K bodu 10) 

 Mestské zastupiteľstvo pokračovalo prerokovávaní žiadostí a návrhov v rámci bodu 
„Majetkoprávne veci“.  Žiadosti predkladala Ľubica Burešová, ref. právnej kancelárie.  
  
Michal Medera, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodžu 343/1, požiadal o kúpu nehnuteľnosti 
– bytu č. 20 na 6. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu súpisné č. 343 postaveného na 
pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 1902/2, ktorý žiadateľ užíva na 
základe nájomnej zmluvy. Žiadateľ žiada o zohľadnenie ním vynaložených finančných 
prostriedkov pri prevzatí bytu ako holobytu vo výške 2500 €. Michal Dobiaš sa pýtal, koľko 
bytov na Ul. M. Hodžu nie je ešte odkúpených do osobného vlastníctva.  Ľubica Burešová 
uviedla, že toto by mal byť posledný neodkúpený byt.  
MsZ uzn. č. 230/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať 
prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosť – byt č. 20 na 6. poschodí vo vchode č. 1 
bytového domu súpisné č. 343 postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 
a parcela C KN č. 1902/2, pre Michala Mederu, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodžu 343/1, 
za cenu 12 626 € (bez zohľadnenia  finančných prostriedkov vynaložených pri prevzatí bytu 
ako holobytu) a spôsob predaja nehnuteľnosti – bytu  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 žiadateľ uvedený byt dlhodobo užíva na základe nájomnej 
zmluvy. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Žiadosť Ing. Ľudmily Žiakovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. Murgaša 24/5, o kúpu pozemku, 
na ktorom sa nachádza stavba garáže súp. č. 1258 vo vlastníctve žiadateľky (lokalita Sadová 
ulica) bola primátorkou mesta dočasne stiahnutá z rokovania.   V rámci bodu č. 21 bude 
právna kancelária informovať o pozemkoch pod stavbami garáží na Sadovej ulici v Prievidzi.  
 
Spoločnosť Petrochémia, a.s., so sídlom v Prievidzi, Nábrežná ul. č. 4, požiadala 
o majetkovoprávne usporiadanie pozemku v k.ú. Prievidza, CKN parc. č. 4857/9, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 378 m2, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Petrochémia, a.s., 
Prievidza, a na ktorom sa nachádza časť miestnej komunikácie vo vlastníctve mesta 
Prievidza, a to: 

1. odplatným prevodom predmetného pozemku v k.ú. Prievidza, CKN parc. č. 4857/9, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 378 m2, z vlastníctva spoločnosti 
Petrochémia, a.s., Prievidza do vlastníctva mesta za cenu 20,00 €/m2 alebo 

2. prenechaním predmetného pozemku v k.ú. Prievidza, CKN parc. č. 4857/9, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 378 m2 vo vlastníctve spoločnosti 
Petrochémia, a.s., Prievidza do dlhodobého nájmu (20 rokov) mestu Prievidza ako 
jeho užívateľovi za cenu 5,00 €/m2/rok  alebo 

3. zámenou predmetného pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 4857/9, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 378 m2, za pozemok vo vlastníctve mesta. 

MsZ uzn. č. 231/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku v k.ú. Prievidza, CKN parc. č. 4857/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 378 
m2, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Petrochémia, a.s., Prievidza, a na ktorom sa nachádza 
časť miestnej komunikácie vo vlastníctve mesta Prievidza. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 19 proti, 2 sa zdržali 
 
Roman Guláš a manž., trvalý pobyt Prievidza, Jaseňová č. 666/3, požiadali o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C KN č. 8135/1, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 29 m², na účel scelenia pozemku a starostlivosti o pozemok. 
MsZ uzn. č. 232/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer  mesta    Prievidza  predať 
prebytočný predmetný majetok mesta,  za cenu 20,00 €/m², spôsobom podľa § 9a ods.                     
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8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
Spoločnosť PANORAMA, s. r. o., so sídlom v Bojniciach, Prievidzská ul. č. 234/39,  
požiadala o kúpu  časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela  registra C KN č. 5324/7, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 10 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 
stavbou pivárne vo  vlastníctve spoločnosti. 
MsZ uzn. č. 233/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila prevod prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  pozemku parcela registra  C KN  č. 5324/8, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2, zameraného a odčleneného Geometrickým 
plánom č. 15/2015 spoločnosťou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeného Ing. 
Júliou Bartošovou pod č. 57/2015 dňa 30.01.2015, z pozemku parcela registra C KN  č. 
5324/7,  pre spoločnosť PANORAMA, s. r. o., so sídlom v Bojniciach, Prievidzská ul. č. 
234/39,  Prievidza, za cenu 75,00 €/m2,  na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku 
pod stavbou vo  vlastníctve spoločnosti, spôsobom predaja hore uvedeného pozemku podľa 
§ 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou. 
 
Spoločnosť Zberné suroviny, a. s.,  so sídlom v Žiline, Kragujevská 3, požiadala o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, pozemku  parcela registra C KN č. 5403, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 1 677 m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku, na ktorom 
spoločnosť prevádzkuje Miestnu výkupňu druhotných surovín. Pozemok spoločnosť užíva na 
základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s mestom Prievidza. 
MsZ uzn. č. 234/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo  zámer  mesta  Prievidza  
predať prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza, pozemok  parcela registra 
C KN č. 5403, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 1 677 m2,  pre spoločnosť Zberné 
suroviny, a. s., so sídlom v Žiline, Kragujevská 3, na účel majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku.    
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 2 poslanci za, 20 proti, 1 sa zdržal 
 
Spoločnosť ViaReal, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Hattalova ul. č. 12/C, opakovane ponúkla 
mestu na predaj pozemok v k. ú. Prievidza CKN parc. č. 5405, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 1 965 m2, za cenu 40,00 €/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, a ktorej vklad bol povolený rozhodnutím číslo V 113/2004. 
MsR neodporučila uplatnenie predkupného práva. Michal Dobiaš žiadal objasnenie 
stanoviska MsR. Konštatoval, že podľa jeho názoru je tento pozemok pre mesto zbytočný. 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že k zmene vlastníka nehnuteľností môže dôjsť aj 
vtedy, keď predkupne právo  mesta zostane zachované. Ďalej dodal, že spoločnosť má voči 
mestu dlh na dani z nehnuteľností.  
MsZ uzn. č. 235/15, 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 
40,00 €/m2. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov proti, 1 sa zdržal 
 
Na základe návrhu MsR - MsZ uzn. č. 236/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 
zachovanie predkupného práva v prospech mesta Prievidza na nehnuteľnosť  parc. CKN               
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č. 5405, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 965 m2, zriadeného 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 (vlastník nehnuteľnosti spol. ViaReal, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave). 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov proti, 1 sa zdržal 
 
Na základe podnetu VVO č. 5 – Veľká Lehôtka predložilo oddelenie výstavby a životného 
prostredia návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka parc. EKN  
č. 321, (CKN parc. č. 294 nezaložený list vlastníctva) ostatné plochy s výmerou približne 425 
m2 pod existujúcim detským ihriskom za účelom vybudovania nízkeho oplotenia podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom formou kúpy. Poslanec Mgr. Rudolf Fiamčík 
uviedol, že ide o ihrisko, ktoré slúži svojmu účelu 30 rokov, pozemky však nie sú 
vysporiadané. Ľubica Burešová informovala, že MsR uložila prednostovi MsÚ zabezpečiť 
osadenie bezpečnostných zábran pozdĺž detského ihriska vo Veľkej Lehôtke. Mgr. Rudolf 
Fiamčík uviedol, že  detské ihrisko by malo byť umiestnené na mestskom pozemku.  
MsZ uzn. č. 237/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválili majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov v k.ú. Veľká Lehôtka parc. EKN č. 321, (CKN parc. č. 294 nezaložený list 
vlastníctva) ostatné plochy s výmerou približne 425 m2 pod existujúcim detským ihriskom, na 
účel vybudovania nízkeho oplotenia podľa skutočného zamerania geometrickým plánom 
formou kúpy.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za, 13 proti, 5 sa zdržali 
 
Augustín Borko, trvalý pobyt Podhorská ul. č. 103, Prievidza, požiadal o kúpu nehnuteľnosti 
v k. ú.  Veľká Lehôtka, časť pozemku  parcela registra C KN č. 553/5, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou  20 m2,  na účel jeho využitia ako súčasť dvora. Informácia o zámere 
mesta predať predmetný majetok bola zverejnená na úradnej tabuli 6. 5. 2015. Mgr. Rudolf 
Fiamčík uviedol, že cesta a okolie cesty nepatrí mestu Prievidza.  Ľubica Burešová uviedla, 
že predmetný pozemok je oplotený a vlastní ho mesto Prievidza.  
MsZ uzn. č.  238/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľnosti   v  k. ú. Veľká Lehôtka, pozemku  parcela registra C KN č. 553/5, diel 
1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2, na ktorý list vlastníctva nie je založený, 
odčlenený Geometrickým plánom č. 44/2015, spoločnosťou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. 
o., úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 08.04.2015  pod č. 172/2015, 
z neknihovanej PK parcely č. 165, ostatné plochy, zapísanej na LV č. 1599,  na účel jeho 
využitia ako súčasť dvora, za cenu 10,00 €/m2,  pre Augustína Borka, trvalý pobyt Podhorská 
ul. č. 103, Prievidza; spôsobom   predaja   pozemku    ako dôvod  hodný  osobitného zreteľa.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Jozef Kurbel a manželka, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Na stanište 319/14, požiadali 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  Hradec, novovytvorený pozemok, parcela registra C KN č. 
112/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 72 m2, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania. Žiadatelia uviedli,  že pozemok je využívaný ako predzáhradka a vstup do 
domu. 
MsZ uzn. č. 239/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta  Prievidza predať  
prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosti v  k. ú. Hradec, novovytvorený pozemok, parcela 
registra C KN č. 112/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 72 m2, z pozemku parcela E 
KN č. 1166,  na účel  majetkovoprávneho usporiadania pozemkov užívaných ako 
predzáhradka, za cenu 10,00 €/m2, pre Jozefa Kurbela a manželku, spoločne trvalý pobyt Na 
stanište 319/14, Prievidza,  spôsobom   predaja  pozemku  ako dôvod  hodný  osobitného 
zreteľa.  
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
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Vlastimil Kmeť a manželka, spoločne trvalý pobyt Prievidza,  Na stanište 320/16, požiadali 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú.  Hradec, novovytvorený pozemok, parcela registra C KN č. 
113/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 58 m2, na účel majetkovoprávneho 
usporiadania. Žiadatelia uviedli,  že pozemok je využívaný ako predzáhradka a vstup do 
domu. 
MsZ uzn. č. 240/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať  
prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosti v  k. ú. Hradec, novovytvorený pozemok, parcela 
registra C KN č. 113/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 58 m2, z pozemku parcela            
EKN č. 1166, na účel  majetkovoprávneho usporiadania pozemku užívaného ako 
predzáhradka, za cenu 10,00 €/m2, pre Vlastimila Kmeťa a manželku, spoločne trvalý pobyt 
Prievidza, Na stanište 320/16, spôsobom   predaja  pozemku  ako dôvod  hodný  osobitného 
zreteľa.   
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 

 
Dušan Drozd, trvalý pobyt Prievidza, Pod Hrádkom 144/23, požiadal o kúpu nehnuteľnosti,  
pozemku, parcela registra C KN č. 366, záhrady s výmerou  230 m², v celosti, nachádzajúca 
sa v k. ú. Hradec, na účel scelenia pozemku. Pozemok mala matka žiadateľa v nájme od 
mesta od r. 2004, je oplotený  a užívala ho ako záhradu. Zámer predať predmetný majetok 
bol zverejnený dňa 07.05.2015  na úradnej tabuli mesta.  
MsZ uzn. č. 241/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Hradec, pozemku parcela registra C KN č. 366, záhrady s 
výmerou 230 m², v celosti, za cenu 15,00 €/m², na  záhradkárske účely, pre Dušana Drozda, 
trvalý pobyt Prievidza, Pod Hrádkom 144/23; spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa. 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 

 
Spoločnosť D-Group s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Urbárska 948/18, požiadala o nájom časti 
pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.  1835/10, zastavané plochy a nádvoria,   
parc. registra E KN č. 399/1,  zastavané plochy a nádvoria, parc. registra C KN č. 1835/1, 
zastavané plochy a nádvoria  spolu v rozsahu výmery približne 36 m² na účel zriadenia 
vonkajšieho sedenia – terasy so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou 
kaviarne (oproti OD Šafrán). Zámer  mesta prenajať predmetnú nehnuteľnosť bol zverejnený 
na úradnej tabuli mesta dňa 30.04.2015.  
MsZ uzn. č. 242/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta pre  spol. D-Group s. r. o., so sídlom  v Prievidzi, Urbárska 948/18: 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemkov parcela registra C KN č.  1835/10, 
zastavané plochy a nádvoria, parc. registra E KN č. 399/1, zastavané plochy a nádvoria, 
parc. registra C KN č. 1835/1, zastavané plochy a nádvoria spolu v rozsahu výmery  približne 
35 m² na Námestí slobody pred prevádzkou kaviarne COFFEE HVIEZDA oproti OD Šafrán  
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 od 15.4.-15.10. a vo výške 0,02 €/m²/deň od 16.10.-14.4. pod vonkajším sedením 
so záberom počas celého roka, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou 
s podmienkou zaplatenia spätnej náhrady za užívanie pozemkov od 10.04.2015 do 
uzatvorenia nájomnej zmluvy a možnosť vysunúť vonkajšie sedenie do priestoru 5 m od 
objektu hotela Hviezda , t. j. po začiatok kanalizačných vpustí od strany objektu. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, so sídlom v Prievidzi, Rastislavova ulica                    
č. 745/13, požiadala o nájom v k. ú. Prievidza - pavilón „A“, objekt v areáli ZŠ Rastislavova 
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ulica, v rozsahu výmery 355 m2, postavený na pozemku parcela registra C KN č. 1940/1, 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 8483, na účel zriadenia skupinového 
vyučovania výtvarného a literárno-dramatického odboru. Zámer mesta bol zverejnený na 
úradnej tabuli dňa 07.05.2015. 
MsZ uzn. č. 243/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Základnú umeleckú školu 
Ladislava Stančeka, so sídlom v Prievidzi, Rastislavova ulica č. 745/13, nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - pavilón „A“, objekt 
v areáli ZŠ Rastislavova ulica, v rozsahu výmery 355 m2, postavený na pozemku parcela 
registra C KN č. 1940/1, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 8483, na účel 
zriadenia skupinového vyučovania výtvarného a literárno-dramatického odboru, spôsobom 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok nájomného od 01.07.2015, vo výške 1 
€/rok a zálohových platieb za energie a služby uhrádzané mesačne, na dobu neurčitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Spojená škola internátna, so sídlom v Prievidzi, Úzka ulica č. 2, požiadala o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - nebytový priestor v rozsahu výmery 264,59 m2, t.j. trieda 
s priľahlými miestnosťami na 1. poschodí pavilónu bývalých detských jaslí v objekte 
Materskej školy na Športovej ulici III. 134/34, vedenej na LV č. 1 na parcele č. 2553/1 so 
súpisným číslom 30134 a pozemku v areáli materskej školy, parcela č. 2553/1, zastavané 
plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 983,50 m2, za účelom vzdelávania detí so zdravotným 
znevýhodnením. Dňa 07.05.2015 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza. 
MsZ uzn. č. 244/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Spojenú školu internátnu, so 
sídlom v Prievidzi, Úzka ulica č. 2, nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza:  
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - nebytový priestor v rozsahu výmery 264,59 m2, t.j. trieda 
s priľahlými miestnosťami na 1. poschodí pavilónu bývalých detských jaslí v objekte 
Materskej školy na Športovej ulici III. 134/34, vedenej na LV č. 1 na parcele č. 2553/1 so 
súpisným číslom 30134 a pozemku v areáli materskej školy, parcela č. 2553/1, zastavané 
plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 983,50 m2, za účelom vzdelávania detí so zdravotným 
znevýhodnením, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  za podmienok nájmu na 
dobu určitú od 1.9.2016 do 1.9.2018 s trojmesačnou výpovednou lehotou, nájomného vo 
výške 1 €/rok a zálohových platieb za energie a služby uhrádzané mesačne. Nájomca je 
povinný uhradiť náklady za údržbu verejnej zelene za prenajatý pozemok alebo prebrať 
starostlivosť za prenajatý pozemok. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Eva Hrabovská, trvale bytom Prievidza, Ul. M. Mišíka 401/25, požiadala o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok pod stánkom – predaj novín, časopisov 
a tabakových výrobkov z pozemku parcela registra C KN č. 2059/1, ostatné plochy v rozsahu 
výmery  5 m², zapísaného na LV č. 1   v k. ú. Prievidza. Zároveň požiadala o zníženie výšky 
nájmu o polovicu, nakoľko žiadateľka je invalidná dôchodkyňa a je dlhodobo nezamestnaná. 
Zámer mesta bol zverejnený dňa 31.03.2015 na úradnej tabuli mesta.  
MsZ uzn. č. 245/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo pre Evu Hrabovskú, trvale bytom 
Prievidza, Ul. M. Mišíka 401/25,  nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza  
nehnuteľnosť, pozemok pod stánkom predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov, časť 
parcely registra C KN č. 2059/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 5 m², zapísanej na LV č.1,  
spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa, za podmienok - nájomného pod stánkom vo 
výške 0,10 €/m2/deň za obdobie od 1.6.2015 do 30.6.2015 a od 1.7.2015 nájomného pod 
stánkom vo výške 0,20 €/m2/deň   s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
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Zumer Kučera, miesto podnikania Ulica G. Švéniho 2671/3E, Prievidza, na základe kladného 
stanoviska VVO č. 3, opätovne požiadal o nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza - časti 
pozemku parcela registra C KN č. 5066/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 20 m2 na účel 
zriadenia vonkajšieho celoročného sedenia. Dňa 08.03.2015 bol na úradnej tabuli mesta 
zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza. 
Michal Dobiaš opätovne poznamenal, že poslanecký zbor by mal rešpektovať stanovisko 
príslušného VVO.  MUDr. Peter Oulehle dodal, že na poslednom MsZ poslanci Mgr. Ľubomír 
Vida a Bc. Viera Ďurčeková verejne vyjadrili nesúhlas s prenájmom za účelom zriadenia 
vonkajšej terasy.  Primátorka mesta uviedla, že pán Zumer Kučera je drobný živnostník. Po 
rokovaní MsZ ju oslovil a na základe jeho žiadosti sa výbor VO č. 3 opätovne žiadosťou 
zaoberal. VVO č. 3 dal k žiadosti kladné stanovisko.  
MsZ uzn. č. 246/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo nájom dočasne prebytočného 
majetku mesta pre Zumera Kučeru, miesto podnikania Ulica G. Švéniho 2671/3E, Prievidza: 
- nehnuteľnosť – časť pozemku parcela registra C KN č. 5066/1, ostatné plochy v rozsahu 
výmery 20 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 a za podmienky 
odstránenia stánku na Námestí slobody. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za, 4 sa zdržali 
 
Spoločnosť FRUCTOP, s.r.o., so sídlom Ostratice č. 144, požiadala o nájom nehnuteľnosti – 
časti pozemku v k.ú. Prievidza - CKN parc.č. 3796/8- ostatná plocha s výmerou v rozsahu               
4 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza, čím dôjde k zväčšeniu už schváleného predmetu nájmu 
z 36 m2 na 40 m2 postačujúcich podľa vypracovanej situácie odsúhlasenej dopravnou 
políciou, na vytvorenie 3 parkovacích miest pred predajňou ovocia a zeleniny na Ulici za 
depom.  
MsZ uzn. č. 247/15,  ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo v zmysle Internej smernice 
mesta Prievidza č. 80, bod 5.2.2. rozhodnutie o zámere a zverejnení zámeru prenechať do 
nájmu prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku 
CKN parc. č. 3796/8 – ostatná plocha s výmerou v rozsahu 4 m2 vo vlastníctve mesta, čím 
dôjde k zväčšeniu už schváleného predmetu nájmu z 36 m2 na 40 m2 postačujúcich podľa 
vypracovanej situácie odsúhlasenej dopravnou políciou, na vytvorenie  3 parkovacích miest 
pred predajňou ovocia a zeleniny na Ulici za depom,  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, za podmienok – nájomného vo výške 10,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú 
s 3-mesačnou výpovednou lehotou.   
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 

 
K návrhu spoločnosti SMMP, s.r.o., na predaj nehnuteľností v k.ú. Prievidza, stavby na 
Staničnej ulici (na LV 1 ako administratívna budova – rodinný dom), súpisné číslo 30081 na 
pozemku parcela registra C KN 2375/1 a pozemkov parcela registra C KN č. 2375/1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2, č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2                     
a č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2 prijalo MsZ uzn. č. 248/15, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta - 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, stavby na Staničnej ulici (na LV 1 ako administratívna budova 
– rodinný dom), súpisné číslo 30081 na pozemku parcela registra C KN 2375/1 a pozemkov 
parcela registra C KN č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2, č. 2375/2, 
záhrady s výmerou 36 m2 a č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2  formou opätovnej 
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia: bývanie, obchod, služby v parteri, 
kúpna cena: minimálne vo výške 74 400  €  (60 % z ceny ZP), úhrada kúpnej ceny: do 15 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy, spolu s kúpnou cenou uhradiť cenu za znalecký posudok vo 
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výške 300 €. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
Vlastníci stavieb - dočasných garáží nachádzajúcich sa na Sadovej ulici v Prievidzi požiadali 
o kúpu pozemkov zastavaných stavbami garáží v ich vlastníctve. 
MsZ uzn. č. 249/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza predať 
prebytočný majetok mesta - nehnuteľnosti – pozemky nachádzajúce sa na Sadovej ulici v 
Prievidzi zamerané Geometrickým plánom č. 319/2014 vlastníkom garáží spôsobom podľa § 
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľov – nadobúdateľov za cenu 29,27 €/m2. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Spoločnosť Billa, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 19/A, požiadala o prehodnotenie 
výšky kúpnej ceny za nehnuteľnosti pozemky parcela č. 3796/13, 3796/34 a 3796/16  
schválenej uzn MsZ č. 271/14 zo dňa 24.06.2014 v znení uzn č. 303/14 zo dňa 26.08,2014 
zo 123,41 €/m² na 84,43 €/m² podľa Znaleckého posudku č. 47/2015 vypracovaného 
znalcom Ing. Róbertom Gombárom. 
Spoločnosť vybudovala spevnené plochy, ktoré odovzdá do majetku mesta. MsR odporučila 
zníženie ceny na „103,92 €/m²“, čo je priemerná cena znaleckého posudku vypracovaného 
Ing. Machom a Ing. Róbertom Gombárom. 
MsZ uzn. č. 250/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zmenu uzn. MsZ č. 271/14 zo 
dňa 24.06.2014 v znení uzn. MsZ č. 303/14 zo dňa 26.08.2014 takto: v časti II. sa text  
„123,41 €/m²“ nahrádza textom „103,92 €/m²“ a vypúšťa sa text: „podľa znaleckého posudku 
č. 180/2014 vyhotoveného znalcom Ing. Machom“.      
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Ľubica Burešová uviedla, že na poslednom rokovaní MsZ bol schválený prenájom kaviarne 
v priestoroch KaSS v Prievidzi formou obchodnej verejnej súťaže.  Nakoľko sa do textu 
uznesenia nedostala aj prislúchajúca terasa, právna kancelária na podnet KaSS v Prievidzi 
predložila návrh na zrušenie pôvodného uzn. MsZ č. 210/15 a schválenie nového znenia.  
 
MsZ uzn. č. 251/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zrušilo uzn. MsZ č. 210/15 zo dňa 27. 4. 
2015. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
MsZ uzn. č. 252/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer Kultúrneho a 
spoločenského strediska v Prievidzi prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
- nebytové priestory spolu so zariadením v objekte  Kultúrneho a spoločenského strediska na 
Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi, č. súp. II. 325 na účel prevádzkovania kaviarne s terasou a 
poskytovania služieb s tým spojených, o celkovej podlahovej ploche 125,75 m2, z toho 
podlahová plocha prevádzkovej časti kaviarne je 63,15 m2, prípravňa 15,20 m2, terasa s 
výmerou plochy 25 m2  a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne 22,4 m2, objekt 
nachádzajúci sa na pozemku, parcela registra C KN č.9, formou obchodnej verejnej súťaže s 
podmienkami:  využitie: prevádzkovanie kaviarne a služieb s tým spojených, cena nájmu: 
37,66 € /m2/ rok,  bez energií, doba nájmu: určitá – 6 rokov od 1.7.2015, súťaž návrhov: 
projekt priestorov kaviarne na modernú a atraktívnu divadelnú nefajčiarsku kaviareň a 
zmodernizovanie terasy, zabezpečenie starostlivosti o priestor, v ktorom je umiestnená 
kaviareň – priestory  na prízemí budovy DK so samostatným vchodom, a tiež s vchodom z 
budovy; priestory pozostávajú z prevádzkovej časti kaviarne, prípravne, terasy a sociálneho 
zázemia; priestory sú v súčasnosti vybavené zabudovanými zariadeniami, nábytkom.  
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Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
 
Ľubica Burešová, ref. právnej kancelárie, informovala o ponuke Slovenskej sporiteľne, a. s., 
Bratislava,  na predaj nehnuteľnosti v k. ú.  Prievidza, týkajúcej sa stavby súpisné číslo 
10721 na pozemku parcela registra C KN č. 2096/1 a pozemkov parcely registra C KN č. 
2096/2, 2096/3, 2100/3, 2100/5, 2100/6, 2100/7, 2100/12 a 2100/17. 
Ide o objekt na Námestí slobody v Prievidzi. Primátorka mesta uviedla, že Slovenská 
sporiteľňa, a. s., dlhodobejšie ponúka tento objekt na predaj. Z hľadiska polohy je tento 
objekt pre mesto zaujímavý, do týchto priestorov by sa mohli presťahovať útvary MsÚ 
pôsobiace v súčasnosti v objekte Priemstavu, za objektom sú parkovacie miesta a garáže. 
Slovenská sporiteľňa má naďalej záujem využívať prvé poschodie. Mesto pripraví 
ekonomickú analýzu.  Michal Dobiaš konštatoval, že treba urobiť analýzu rekonštrukcie 
priestorov budovy Priemstav a porovnať ho s ponukou Slov. sporiteľne. Primátorka mesta 
ponúkla poslancom možnosť zúčastniť sa rokovaní. Poslanec Michal Dobiaš prejavil záujem. 
Ponuku Slovenskej sporiteľne, a. s., zobralo MsZ uzn. č. 253/15, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici, na vedomie.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 23 poslancov za 
 

K bodu 12) 
Informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zorientuj sa v Prievidzi a okolí“ 

možnosti čerpania finančných prostriedkov predložil Mgr. Ivan Benca, ved. referátu pre 
projekty a investície.  
Cieľom projektu je zvyšovanie informovanosti o miestnych prírodných a kultúrnych 
možnostiach, vytváranie ďalších možností a príležitostí pre trávenie voľného času.  
Realizátorom projektu je turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza. Celkový rozpočet 
projektu je 3 300 €.  
MsZ uzn. č. 254/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu s názvom: 
„Zorientuj sa v Prievidzi a okolí“ a  kofinancovanie projektu vo výške 300 € t.j. 9 % 
z celkových výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 24 poslancov za 
 
JUDr. Ján Martiček, konateľ spol. SMMP, s. r. o., predložil dôvodovú správu k problematike 
pohľadávok nájomcov bytov na Kútovskej a Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi, ktoré im vznikli 
v rokoch 1997 – 2003 titulom zaplatenia preddavkov na kúpnu cenu nájomných bytov podľa 
uzatvorených Zmlúv o budúcich zmluvách. 
Nájomné byty na Kútovskej ul. a Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi boli dané do užívania 
v roku 1997. Nájomcovia uzatvorili s mestom Prievidza Zmluvy o budúcich zmluvách, 
v ktorých sa zaviazali uhrádzať preddavky na kúpnu cenu bytu, z čoho jednorazový 
preddavok bol uhradený pri podpise zmluvy a zvyšok bol rozpočítaný na mesačné splátky na 
dobu 15 rokov. Po tejto dobe vzniklo nájomcovi právo uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod 
vlastníctva predmetného bytu. Mesto Prievidza má dlh titulom zaplatených preddavkov voči 
tým prvým nájomcom, alebo nájomcom následne nastupujúcim do ich právneho postavenia, 
ktorí si k dnešnému dňu nájomný byt od mesta Prievidza neodkúpili. 
MsZ uzn. č. 255/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo uzatvorenie Dohôd o uznaní dlhu 
medzi mestom Prievidza ako dlžníkom a prvými nájomcami alebo nájomcami následne 
nastupujúcimi do ich právneho postavenia nájomcov nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
Prievidza:  
 - Valach Robert, trvalý pobyt Veľkonecpalská 79/9, Prievidza,   
 na sumu  6 024,70 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 79/9, Prievidza   
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 - Bobulová Hedviga, trvalý pobyt Veľkonecpalská 83/3, Prievidza,   
 na sumu  2 912,77 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 81/4, Prievidza 
 - Gália Pavol, trvalý pobyt Veľkonecpalská 73/5, Prievidza,   
 na sumu  6 154,15 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Veľkonecpalská 73/5, Prievidza 
 - Valach Ľuboš, trvalý pobyt  Kútovská ulica  3/8, Prievidza,  
 na sumu  2 880,40 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica  3/8, Prievidza 
 - Pinďura Ján, trvalý pobyt Kútovská ulica  3/16, Prievidza,  
 na sumu  2 912,77 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica  3/16, Prievidza 
 - Korecová Anna, trvalý pobyt Kútovská ulica  5/18, Prievidza,   

na sumu  4 409,81 €, k bytu vo vlastníctve mesta, Kútovská ulica  5/18, Prievidza ako 
veriteľmi, ktorých predmetom bude uznanie dlhu mesta Prievidza titulom zaplatených 
preddavkov na kúpnu cenu bytov, ktoré nájomcovia uhrádzali v rokoch 1997-2003 
v zmysle uzatvorených Zmlúv o budúcich zmluvách a  úprava spôsobu jeho splnenia. 

Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
JUDr. Ján Martiček, konateľ spol. SMMP, s.r.o., predložil žiadosť nájomcu - Viery 
Kocibanovej, bytom Prievidza, Ul. M. Mišíka 25/32, o odpustenie úrokov z omeškania vo 
výške 21 490,63 €. V zmysle IS č. 80 – zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
o odpustení pohľadávky nad 3000 € rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Z titulu dlhodobého 
neplatenia nájomného sú na SMMP, s. r. o., vedené štyri exekučné konania. V mesiaci 
marec 2015 uhradila menovaná časť dlhu na nájomnom vo výške 11 388,19 €, zostatok dlhu 
je 328,77 €. Zároveň mesto eviduje voči menovanej nedoplatok za komunálny odpad za roky 
2011 – 2014 vo výške 263,28 €. 
Bytová rada nesúhlasila s obnovením nájomného vzťahu a trvá na vyprataní.  
MsZ uzn. č. 256/15, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo odpustenie úrokov 
z omeškania vo výške 21 490,63 € za  omeškané platby  nájomného za byt na Ul. M. Mišíka 
25/32, Prievidza,  Viere Kocibanovej, bytom Prievidza, Ul. M. Mišíka 25/32. 
Prezentácia: 24 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov proti, 3 sa zdržali 
 
 

K bodu 13) 
„Interpelácie poslancov“ 

 Michal Dobiaš požiadal o odstránenie pôvodného poškodeného oplotenia 
a betónových stojok popri chodníku na Čínskom múre.  Ďalej žiadal o opílenie stromov 
a náletových drevín v tejto časti mesta. Mgr. Edita Mrázová uviedla, že oplotenie a betónové 
spojky sú už odstránené.  
  
PaedDr. Eleonóra Porubcová  uviedla, že na komunikácii (odbočka z Mariánskej ulice na 
Verenú ulicu) sú veľké jamy, ktorým sa nedá ani vyhnúť.  Požiadala o ich opravu.  
Ďalej požiadala o opravu komunikácie na Záhradníckej ulici. Uviedla, že vodiči, ktorí sa chcú 
vyhnúť jamám, prechádzajú do protismeru. 
PaedDr. Eleonóra Porubcová ďalej poukázala na problém križovatky na Mariánskej ulici. Pri 
odbáčaní smerom od sídliska Sever ku kruhovému objazdu je veľmi malý priestor na to, aby 
sa vozidlá zaradili do pravého pruhu. Požiadala o riešenie tohto problému.  
Ďalej hovorila o potrebe „oživenia“ centra mesta -  Námestia slobody. Konštatovala, že 
počas víkendov obyvatelia do centra nechodia, ako jednu z možností navrhla umiestnenie 
novej atrakcie k detskému ihrisku. Primátorka mesta reagovala s tým, že vedenie mesta sa 
touto problematikou zaoberá, mesto plánuje vyhlásenie architektonickej súťaže.  PaedDr. E. 
Porubcová dodala, že v prípade predaja objektu Slovenskej sporiteľne, a. s., na Námestí 
slobody je riešením využiť časť tohto objektu na bývanie. Oživenie námestia je možné 
docieliť aj pritiahnutím priamo žijúcich obyvateľov do tejto časti mesta.   
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MUDr. Peter Oulehle hovoril o potrebe vybudovania výťahu do objektu Zariadenia pre 
seniorov na Ul. Okáľa. Požiadal o zaradenie tohto výdavku do budúcoročného rozpočtu.  
Primátorka mesta uviedla, že mesto musí koncepčne riešiť viaceré budovy, vrátane objektu 
slúžiaceho pre ZpS.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že v období 2014 – 2020 žiaľ 
nebudú podporované projekty na rekonštrukciu zariadení pre seniorov, jednou z možností je 
využitie prostriedkov zo ŠFRB. 
 
Ing. Ľuboš Jelačič  otvoril tému prístupových ciest a obchvatu mesta Prievidza. Vyjadril 
radosť z príchodu nového investora do priemyselného parku.  Pýtal sa, v akom štádiu je 
obchvat mesta, ktorý bude začínať na ceste I/64 a mal by viesť do priemyselného parku.  
Ďalej hovoril, že MVDaRR pripravuje ďalšie projekty na zlepšenie stavu ciest 1. triedy. 
Požiadal o bližšie informácie.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  uviedol, že v minulosti mesto 
oslovilo ministra dopravy o stanovisko k záväzku Vlády SR, ktoré dala vláda na výjazdovom 
zasadnutí v Handlovej, že do konca roka 2016 budú splnené úlohy v oblasti budovania 
komunikácií. Odpoveď zatiaľ mesto Prievidza neobdržalo.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že súbežne s novou výstavbou v priemyselnom parku 
je potrebné doriešiť aj dopravnú napojenosť. Mesto komunikuje v otázkach obchvatu aj 
s mestom Bojnice. Čo sa týka situácie na ceste I/64 smerom na výpadovke z mesta na 
Nedožery Brezany – v minulosti bol na križovatke pri železničnom priecestí plánovaný 
kruhový objazd. Nakoľko táto komunikácia nie je vo vlastníctve mesta, nemôže mesto do nej 
investovať. Primátorka mesta uviedla, že čo sa týka úseku pri OD Hypernova, mesto osloví 
Slovenskú správu ciest, aby situáciu riešila.  
Primátorka mesta k dopravnej situácii resp. k obchvatu mesta dodala, že oslovila predsedu 
TSK Ing. Jaroslava Bašku, aby zvolal rokovanie k tejto téme. Je potrebné, aby sa  táto vec 
posunula ďalej. Helena Dadíková požiadala Ing. Richarda Takáča, ako zástupcu predsedu 
TSK, aby pomohol mestu v riešení opravy komunikácie na Hviezdoslavovej ulici.  
 
MVDr. Vladimír Petráš sa vrátil k prenájmu priestorov ZŠ na Rastislavovej ul. pre ZUŠ L. 
Stančeka. Konštatoval, že Základnej škole na Rastislavovej ulici vzniknú s touto zmenou 
náklady na prestavbu priestorov a požiadal vedenie mesta, aby bolo nápomocné pri riešení 
tejto situácie.  
 
MUDr. Jaroslav Cigaňák uviedol, že na Ul. Š. Králika nie je chodník pre chodcov – popri 
bytovke. Požiadal o riešenie vznesenej interpelácie.  
Zároveň požiadal poslanca Ing. Richarda Takáča, aby zo svojej pozície riešil zmenu 
Volebného zákona tak, aby aj mesto Prievidza malo zastúpenie v poslaneckom zbore                  
NR SR. 
 
 

K bodu 14) 
„Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť na rokovaní MsZ a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 26. 5. 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
                    Ing. Branislav Bucák              Bc. Viera Ďurčeková 
                         overovateľ I.                   overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  prednosta MsÚ        primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská, ved. kancelárie prednostu MsÚ 
Prievidza 3. júna 2015 
 
 


