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Závery z rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 7.8.2018 

 
Zoznam uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
od 328 do 334 

 
 
328. Zloženie návrhovej komisie 
329. Program rokovania MsZ 
330. Určenie počtu poslancov MsZ v Prievidzi na celé volebné obdobie 2018 – 2022 

a určenie volebných obvodov 
331. Poslanecký návrh Mgr. Petra Kršku na stiahnutie žiadosti spol. Brose Prievidza, s.r.o., 

z rokovania MsZ dňa 7.8.2018 a prerokovanie na najbližšom zasadnutí MsZ 
332. Zmena uznesenia MsZ č. 101/18 (zmena bydliska dvoch kupujúcich – pozemok na 

Bazovej ulici) 
333. Zmena uznesenia MsZ č. 15/16 v znení uznesenia MsZ č. 191/17 – žiadosť SSD, 

a.s., Žilina o zriadenie vecného bremena 
334. Žiadosť spol. Profi-NETWORK, s.r.o., ktorá zastupuje spol. Slovak Telekom, a.s., 

o schválenie zmeny trasovania a umiestnenie 19 ks skriniek PODB (zmena 
uznesenia MsZ č. 13/17 v znení uznesenia MsZ č. 401/17 a č. 307/18) 
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Uznesenia  

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 7. 8. 2018 

od 328 do 334 
 
číslo: 328/18 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Ing. Soňa 
Babiaková – členka, František Krško – člen,  

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie: Helena Dadíková – predsedníčka, Ing. Soňa Babiaková – 
členka, František Krško – člen.  
 

číslo: 329/18 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 7. 8. 2018,  
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 7. 8. 2018. 
 
číslo: 330/18 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na celé 
volebné obdobie 2018 – 2022 v počte 25 v súlade s § 11 ods. 3 zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

b) návrh na určenie 7 volebných obvodov a počtu poslancov v nich v súlade s § 166 
ods. 3 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané 
v roku 2018, 

c) návrh na zverejnenie počtu obyvateľov pre účely volieb do orgánov samosprávy 
obcí v roku 2018: 47 197;  

II. určuje  
a) počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na celé volebné obdobie 

2018 – 2022 na 25; 
b) 7 volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí konané v roku 2018 takto: 
 
VO č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly     6 poslancov  
(západnú hranicu tvorí železničná trať, východnú – štátna cesta I./64 od farského 
kostola smerom na Martin po križovanie s miestnou komunikáciou Včelárskej ulice. 
Miestna komunikácia Včelárska ul., Cesta Vl. Clementisa s pomyselným rovným 
predĺžením smerom na severovýchod. Volebný obvod zaberá plochu IBV 
Kopaničky, Necpaly, Žabník, Staré Mesto, sídlisko Mládeže, Stred, Dlhá ul. – 
Piesky, severná, stredná, južná a juhovýchodná časť mesta) 
 
VO č. II. – Sídlisko Píly       5 poslancov  
(východnú hranicu tvorí železničná trať, severnú – od  železničného priecestia 
Bojnická cesta smerom na Bojnice. Volebný obvod zaberá plochu sídliska Píly, 
južnú a juhovýchodnú časť mesta ) 
 
VO č. III. – Nové mesto, Zapotôčky      6 poslancov 



UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA              

 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA 

 

        

 
 

3 

 

(východnú hranicu tvorí železničná trať, južnú – od  železničného priecestia 
Bojnická cesta smerom na Bojnice. Volebný obvod zaberá plochu sídliska 
Zapotôčky a Nové mesto, severnú a severozápadnú časť mesta ) 

    VO č. IV. Kopanice        5 poslancov 

    (západnú hranicu tvorí časť cesty I./64 od križovatky farského kostola po križovanie 
s miestnou komunikáciou Včelárskej ulice, južnú – miestna komunikácia Mariánskej 
ulice s rovným pomyselným predĺžením smerom na východ, severnú – Včelárska 
ulica, Cesta Vl. Clementisa s rovným pomyselným predĺžením na severovýchod. 
Volebný obvod zaberá plochu sídliska Kopanice, priľahlých IBV, Čierneho Mesta, 
severovýchodnú časť mesta )  

 
VO č. V. – Veľká Lehôtka       1 poslanec 
(volebný obvod tvorí katastrálne územie Veľkej Lehôtky) 
 
VO č. VI. – Malá Lehôtka       1 poslanec 
(volebný obvod tvorí katastrálne územia Malej Lehôtky) 
 
VO č. VII. – Hradec        1 poslanec 
(volebný obvod tvorí katastrálne územie Hradca) 

   
c) počet obyvateľov na zverejnenie pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí 

v roku 2018: 47 197.  
 

číslo: 331/18 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Max Brose 
2909/20, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 
8114/197, ostatné plochy s výmerou 7 356 m2,  na účel výstavby výrobných hál 
automobilového priemyslu a prislúchajúcich budov,  
b) poslanecký návrh Mgr. Petra Kršku na stiahnutie žiadosti spol. Brose Prievidza, 
spol. s r.o., z rokovania MsZ dňa 7. 8. 2018 a prerokovanie na najbližšom zasadnutí 
MsZ,  

II. schvaľuje  
poslanecký návrh Mgr. Petra Kršku na stiahnutie žiadosti spol. Brose Prievidza, spol. 
s r.o., z rokovania MsZ dňa 7. 8. 2018 a prerokovanie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 
číslo: 332/18 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 101/18 zo dňa 
26.02.2018, z dôvodu zmeny trvalého bydliska jedného z  kupujúcich  Ing. Pavla 
Masarika a manželky Mgr. Miroslavy Masarikovej (uznesením MsZ č. 101/18 schválilo 
MsZ prevod prebytočného majetku, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemkov na účel 
vybudovania spevnenej prístupovej komunikácie  na Bazovej ulici v Prievidzi),   

II. schvaľuje  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 101/18 zo dňa 26.02.2018 
takto:  
v časti II. a)  sa nahradí text:  „... pre Pavla Masarika, trvalý pobyt Ul. A. Žarnova 
858/12, Prievidza a manželku Mgr. Miroslavu Masarikovú, trvalý pobyt Hrnčiarska ul. 
553/5, Prievidza.......“  novým textom:  „ ..... pre Ing. Pavla Masarika a manželku Mgr. 
Miroslavu Masarikovú, spoločne trvalý pobyt Na karasiny 2902/22, Prievidza ....“ 
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číslo: 333/18 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 15/16 zo dňa 
09.02.2016 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.  191/17 zo dňa 
15.05.2017, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena spočívajúceho 
v práve uloženia inžinierskych sietí – uloženie VN káblového vedenia pre stavbu 
„7849 – Prievidza – rekonštrukcia VNV 667/úsek/3,2,1 – 669/úsek/3,2,1“ v prospech 
spoločnosti Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s.,  

II.  schvaľuje  
zmenu uznesenia   Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 15/16 zo dňa 09.02.2016 
v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.  191/17 zo dňa 15.05.2017 
takto: 
- v časti I. a II. sa dopĺňa „parcela registra C KN č. 30, ostatné plochy s výmerou 

12483 m2“ 
- v časti II. sa za text „v zelenom páse medzi bytovým domom a cestou,“ dopĺňa 

text „t. j. na parcele registra CKN č. 30“ 
- v časti II. sa text „Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.“ nahrádza 

textom „Stredoslovenská distribučná, a.s.“ 
- z dôvodu opisovej chyby a zmenenej výmere v katastri nehnuteľností sa v časti I. 

a II. text  

                „- parcela  registra E KN č.3376/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 332 m2,  
- parcela  registra E KN č. 3376/10, ostatná plocha s výmerou 948 m2,“ 
nahrádza textom 

                „- parcela  registra E KN č.3376/1, ostatné plochy s výmerou 332 m2,  
- parcela  registra E KN č. 3376/10, ostatná plocha s výmerou 854 m2“ 
 

číslo: 334/18 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Profi-NETWORK, s.r.o., ktorá zastupuje investora  spoločnosť 
Slovak Telekom, a. s., o schválenie zmeny trasovania stavby a umiestnenie 19 ks 
skriniek PODB, ktoré sú súčasťou stavby  
„INS_FTTH_PRIE__OO__Prievidza_sídlisko Píly“ (podľa doložených snímok 
a vizualizácií), 

II.        schvaľuje  
a) umiestnenie skriniek PODB v počte 19 ks a zmenu trasovania podľa doložených 

snímok,  

b) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 13/17 zo dňa  30. 01. 2017  

v znení uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  č. 401/17 zo dňa 2. 10. 2017, 

v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  č. 307/18 zo dňa 25.06.2018 

takto: 

v časti II. sa text „s výnimkou z uznesenia MsZ č. 510/15 na umiestnenie maximálne 

18 ks PODB na pozemkoch  vo vlastníctve mesta Prievidza s tým, že vzhľad, veľkosť 

a umiestnenie týchto PODB odsúhlasí architekt mesta a vedúci odboru ÚP, SP, 

výstavby a ŽP MsÚ Prievidza.“  

vypúšťa a nahrádza textom: 
„s výnimkou z uznesenia MsZ č. 510/15 na umiestnenie maximálne 19 ks PODB na 

pozemkoch  vo vlastníctve mesta Prievidza s tým, že vzhľad, veľkosť a umiestnenie 

týchto PODB odsúhlasí architekt mesta a vedúci odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP MsÚ 

Prievidza. 
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Uznesenia  

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo dňa 7. 8. 2018 

od 328 do 334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 

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

..............................................      .............................................        ............................................   
         Helena Dadíková  Ing. Soňa  Babiaková             František Krško 
             predsedníčka                       členka                                       člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  7. 8. 2018 

 
 


