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Závery z rokovania MsZ 
zo dňa 28. 10. 2019 

 
Zoznam uznesení 

          Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  
od 349 do 372 

 
 

349. Zloženie návrhovej komisie 
350. Program rokovania MsZ  
351. Vyhodnotenie uznesení MsZ - majetkovoprávne veci 
352. Doplnok č. 8 k Štatútu mesta Prievidza 
353. Poslanecký návrh Branislava Gigaca na zmenu návrhu VZN mesta Prievidza                     

č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
354. Poslanecký návrh Michala Dobiaša na zmenu návrhu VZN mesta Prievidza č. 8/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
355. Pripomienky komisií MsZ a MsR k návrhu VZN mesta Prievidza č. 8/2019 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
356. Majetkovoprávne usporiadanie  pozemkov – chodník Nedožerská cesta  
357. Žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva o predĺženie  nájmu časti nehnuteľností 
358. Uzatvorenie dodatku k NZ uzatvorenej s Tiborom Králikom 
359. Uzatvorenie NZ na účel umiestnenia informačnej vitríny  na Snežienkovej ulici 
360. Informácia o vyhodnotení ďalšej OVS – nebytové priestory v podchode na Ul. Matice 

slovenskej 
361. Žiadosť spol. El Corp, s.r.o., o kúpu časti pozemkov 
362. Žiadosť spol. SCHENER, s.r.o., o kúpu časti pozemkov 
363. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na Staničnej ulici za účelom rozšírenia 

verejného osvetlenia 
364. Informácia o vyhodnotení opätovnej OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste 
365. Návrh na vyhlásenie ďalšej OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste 
366. Informácia o vyhodnotení OVS –  nehnuteľnosti bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku  
367. Návrh na vyhlásenie ďalšej OVS – nehnuteľnosti bývalej II. ZŠ na Ul. S. Chalupku 
368. Žiadosť spol. ARTON, s.r.o., o predĺženie doby nájmu v NZ č. 39/18 
369. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na ulici Na vŕšku na účel vysporiadania 

mestskej komunikácie 
370. Zmeny v zložení komisie dopravy, výstavby, ÚP  a ŽP a komisie športu, mládeže 

a voľnočasových aktivít 
371. Informácia o termínoch zasadnutí orgánov mesta Prievidza v I. polroku 2020 
372. Zmena uznesenia MsZ č. 384/18 (udelenie súhlasu s predajom splaškovej 

kanalizácie s príslušenstvom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.) 
 
 
 
 

Zoznam   
Všeobecne záväzných nariadení mesta Prievidza  

prijatých na rokovaní MsZ dňa 28. 10. 2019 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych 
služieb     

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
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Uznesenia 

          Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  
zo dňa 28. 10. 2019 

od 349 do 372 
 
číslo: 349/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie:  JUDr. Petra Hajšelová –  predsedníčka, Mgr. 
Peter Krško  – člen, Július Urík – člen,  

II. schvaľuje   
zloženie návrhovej komisie: JUDr. Petra Hajšelová –  predsedníčka, Mgr. Peter Krško  
– člen, Július Urík – člen. 
 

číslo: 350/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 10. 2019,  
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 10. 2019. 
 
číslo: 351/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi týkajúcich sa „predaja, kúpy, zámeny,  

nájmu nehnuteľností a vecných bremien“ za obdobie február 2019 až jún 2019, 
 b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi, 
  
II. sleduje uznesenia 
 

Predaj, kúpa, zámena, nájom nehnuteľností: 
Rok 2019: 99, 100, 129, 131, 132, 133, 136, 171, 184, 186, 187, 188, 189 

 Rok 2018: 22, 23, 24, 40, 156, 213, 249, 259, 361 
Rok 2017: 19, 91, 137, 216, 265, 289 
Rok 2016: 34, 201, 271, 272, 273, 331, 423, 490, 491, 492 
Rok 2015: 15, 77, 139, 409 
Rok 2014: 319, 320, 344, 434 

 
Vecné bremená: 
rok 2019: 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 69, 71, 72, 74, 115, 116, 164, 165, 167, 168, 169/III., 

229, 230, 231, 232, 233, 236, 278, 279,280,  281, 283,  331, 332, 333, 347  
rok 2018: 9, 10, 12, 15, 18,  78, 115, 116, 119, 120, 121,122, 123, 179, 181, 182, 185, 

188, 238, 239, 240, 297, 298, 300, 302, 305, 306, 307, 333, 334, 345,  346, 
398, 400, 404, 405, 406, 458, 459, 460, 462, 463,464, 465, 466, 468, 469,    

rok 2017: 13, 15, 16, 73, 131, 132, 183,  188, 191, 192, 294, 333, 334, 399, 400,  401, 
402,  403, 405,  406, 407, 408, 409,  455, 464, 470,  508, 509,   

rok 2016: 11, 12, 14, 15, 16, 20, 147, 237, 240,  297, 395, 398, 400, 455, 508, 511, 512,   
rok 2015: 110, 171, 226, 270, 273, 274, 278,  325, 371,  372, 378, 433/IV/15 ( druhá 

odrážka ), 442, 506, 515 
rok 2014:  262, 293, 347,  
rok 2013: 409,  
rok 2012: 272 
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III.  vypúšťa zo sledovania uznesenia 

 
Predaj, kúpa, zámena, nájom nehnuteľností: 
Rok 2019: 85, 87, 88, 90, 92, 98, 120, 121, 122, 126, 134, 135, 137, 139, 169, 170,       

178, 179, 181, 185, 242, 243, 250, 251, 256, 260, 262 
 Rok 2018: 21, 91, 94, 196, 261, 262, 356, 474, 492 

Rok 2017: 530, 531, 536 
Rok 2016: 324 
 
Vecné bremená: 
rok 2019: 13, 73, 237, 283/II, 
rok 2018: 11, 13, 180, 183, 184,  403,  
rok 2017: 17, 189,    
rok 2016:  58, 231, 298, 357, 429, 430, 506 
rok 2015:  275 
rok 2014: 122, 386, 387 
rok 2013: 65, 454 

 
IV. mení uznesenie 
 rok 2019: 291/II.  

- uznesenie MsZ č. 291/19 zo dňa 26.8.2019 sa v časti II. mení takto: 
a)  za text: „ .... parcela registra C KN č. 1295/9 “ sa dopĺňa text: „ diel 1 “, 

          b)  v trvalom pobyte kupujúceho sa vypúšťa slovo „Prievidza“. 

 
číslo: 352/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 návrh Doplnku č. 8 k Štatútu mesta Prievidza, 
II. schvaľuje  

Doplnok č. 8 k Štatútu mesta Prievidza s pripomienkou: zotrvať na mestskom ocenení 
„Plaketa Jána Amosa Komenského“,  

- text v bode 24 sa vypúšťa a nahrádza textom:  
„ § 27 znie:  
§ 27 Plaketa Jána Amosa Komenského 
1. Plaketa Jána Amosa Komenského (ďalej len plaketa) sa udeľuje 

pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prievidza a iných štátnych, súkromných a cirkevných 
zriaďovateľov, ktorých školy školské zariadenia sídlia na území mesta 
Prievidza pri príležitosti Dňa učiteľov. 

2. Plaketa sa udeľuje pedagogickým zamestnancom, ktorí majú najmenej 15 
rokov pedagogickej praxe a spĺňajú aspoň jedno z uvedených kritérií: 
a) systematické a dlhodobé uplatňovanie netradičných či inovatívnych  foriem 

na vyučovaní, 
b) realizácia projektov zameraných na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho 

procesu, 
c) aktívny rozvoj mimoškolskej činnosti a dobrovoľníckej práce detí a 

mládeže, 
d) podieľanie sa na rozvoji talentu detí a mládeže nad rámec pracovných 

povinností, 
e) iné mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní deti a 

mládeže. 
3. Návrh na udelenie plakety môže podať primátor, poslanci MsZ, vedenia škôl a 
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školských zariadení, členovia rád škôl a školských zariadení. 
4. Návrh musí obsahovať konkrétny popis aktivít a činností pedagogického 

zamestnanca podľa bodov a – e ods. 2 §27. 
5. Návrh na ocenenie plaketou schvaľuje Komisia na udeľovanie ocenení mesta 

Prievidza a posudzovanie návrhov historických označení pri Mestskom 
zastupiteľstve v Prievidzi. 

6. Súčasťou plakety je darovacia listina s erbom mesta a podpisom primátora, v 
ktorej je uvedené meno oceneného, zdôvodnenie ocenenia, dátum 
odovzdania plakety. 

7. Odovzdávanie plakety sa vykonáva slávnostným spôsobom.“ 
- bod 25 sa vypúšťa,  
-  prečíslovávajú sa body „26 až 29“ na „25 až 28“.  

 
číslo: 353/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

poslanecký návrh Branislava Gigaca k zmene textu v § 6, bod 3, písm. c) návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, pôvodný text nahradiť textom: 
„v mimoriadnych prípadoch aj mimo stanovených termínov uvedených v § 6 bod 3 
písm. a) a b) za predpokladu, že sa neprekročia príslušné výdavkové položky 
rozpočtu v danom rozpočtovom roku. Za mimoriadny prípad sa považuje žiadosť 
o poskytnutie dotácie max. do výšky 2 000 eur. O mimoriadnych prípadoch sa 
rozhoduje v zmysle § 9 tohto VZN.“, 

II. neschvaľuje  
 poslanecký návrh Branislava Gigaca k zmene textu v § 6, bod 3, písm. c) návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, pôvodný text nahradiť textom: 
„v mimoriadnych prípadoch aj mimo stanovených termínov uvedených v § 6 bod 3 
písm. a) a b) za predpokladu, že sa neprekročia príslušné výdavkové položky 
rozpočtu v danom rozpočtovom roku. Za mimoriadny prípad sa považuje žiadosť 
o poskytnutie dotácie max. do výšky 2 000 eur. O mimoriadnych prípadoch sa 
rozhoduje v zmysle § 9 tohto VZN.“ 

 
číslo: 354/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

poslanecký návrh Michala Dobiaša  k zmene textu v § 9, bod 3  návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia  mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta, pôvodný text nahradiť textom: 
„O výške mimoriadnej dotácie rozhoduje pri žiadosti o dotáciu do 2000 eur primátor 
mesta a nad túto sumu mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti subjektu až po 
vykonaní základnej finančnej kontroly zo strany zamestnancov mesta a po jej 
odporučení príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva.“, 

II.        schvaľuje 
poslanecký návrh Michala Dobiaša  k zmene textu v § 9, bod 3  návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia  mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta, pôvodný text  sa nahrádza textom: 
„O výške mimoriadnej dotácie rozhoduje pri žiadosti o dotáciu do 2000 eur primátor 
mesta a nad túto sumu mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti subjektu až po 
vykonaní základnej finančnej kontroly zo strany zamestnancov mesta a po jej 
odporučení príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva.“ 
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číslo: 355/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019                               
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta,  
b) pripomienky komisií MsZ a MsR k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta,  

II.  schvaľuje  
pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta takto: 

 
1) v § 4, bode 2, sa dopĺňa písm. h) s textom „podpora práce s deťmi a mládežou“ 

 
2) v § 4, bode 3, sa v písm. b) dopĺňa text „(medaily, poháre, diplomy, ktoré slúžia na 

ocenenie umelcov a športovcov),“ 

 
3) v § 4, bode 3, písm. e) sa nahrádza text „v prípade, že sa jedná o detské a 

mládežnícke kluby“ textom „na podujatiach pre deti a mládež“ 

 
4) v § 4, bode 4 sa na konci vety dopĺňa text „na ocenenie účinkujúcich a športovcov 

ktoré nesúvisia priamo s podujatím.“ 

 
5) v § 4, bode 11 sa na konci vety dopĺňa text „Výnimku tvoria dotácie na prenájom 

športovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Zimný štadión, Futbalový štadión, 
Športová hala, Krytá plaváreň, Športový areál pri ZŠ S. Chalupku) v prípade ktorých 
bude max. výška poskytnutej dotácie žiadateľovi v roku 2020 95 % z celkových 
vynaložených výdavkov na prenájom športoviska, pričom maximálna výška 
poskytnutej dotácie žiadateľovi sa bude každoročne kontinuálne znižovať o 5 % do 
roku 2023, kedy maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi bude predstavovať  
80 % zo skutočne  vynaložených výdavkov na prenájom športoviska.“ 

 
6) v § 5, bode 2, písm. a) sa zamieňa poradie slov „len“ a „už“ 

 
7) v § 5, bode 2, písm. b) sa zamieňa poradie slov „len“ a „už“ 

 
8) v § 6, bode 3, písm. c) sa vypúšťa text „Za mimoriadny prípade sa považuje žiadosť o 

poskytnutie dotácie max. do výšky 500 eur.“ 

 
9) v § 6, bode 3, sa na konci vety dopĺňa text „a komisiu finančnú, majetkovú, 

regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít (ďalej len „FMRRaPA“).“ 

 
10) v § 8, bode 1, sa na konci vety dopĺňa text „a na vedomie FMRRaPA.“ 

 
11) v § 11, bode 4 sa vkladá písm. c) v znení „overené kópie všetkých účtovných 

dokladov (faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, 
zmluvy, prezenčné listiny, dodacie listy a iné), ktoré preukázateľne, kompletne a 
správne vydokladujú použitie finančných prostriedkov na spolufinancovanie v zmysle 
§ 4 bodu 11,“ a pôvodné znenie písm. c) je ponechané ako písm. d) 

 
12) v § 13, bode 1 sa za text „písm. b)“ dopĺňa text „a c)“ 

 



UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA              

 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA 

 

        

 
 

6 

 

13) v § 13, sa dopĺňa nový bod 6. s textom „Mesto uplatní § 6 bod 3 písm. c) a § 9 až pri 
podaní žiadostí o dotácie mimo stanovených termínov doručené po 01.01.2020. 
Žiadosti o dotácie na aktivity, ktoré sa budú konať v 1. a 2. polroku 2020, podané od 
30.9.2019 do 31.12.2019 sa budú považovať za žiadosti podané podľa § 6, bodu 3, 
písm. a) a b).“ 

 
číslo: 356/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť oddelenia výstavby a životného prostredia o majetkovoprávne 

usporiadanie vzťahov k pozemkom parcely reg. CKN č. 6574/1, 6584 a 5172/39 

pre účely vydania stavebného povolenia k stavbe  „Chodník Nedožerská cesta 

v Prievidzi – časť B“. Podľa projektovej dokumentácie k uvedenej stavbe 

dochádza k zásahu do pozemku  parcely registra CKN č. 6584 vo vlastníctve p. 

Krškovej v rozsahu výmery 9,20 m2 (rekonštrukcia úpravy vjazdu + úprava 

vstupnej bránky), do pozemku vo vlastníctve manželov Psotových parcely 

registra CKN č. 6574/1 v rozsahu výmery 5,90 m2 (rekonštrukcia úpravy vjazdu + 

úprava vstupnej bránky) a do pozemku vo vlastníctve Jozefa Kohúta parcela reg. 

CKN č. 5172/39 v rozsahu výmery 3,50 m2 (rekonštrukcia úpravy vjazdu). Na 

pozemku p. Kohúta je zapísané zákonné vecné bremeno s právom strpieť 

stavbu, opravu, údržbu a rekonštrukciu stavby príjazdovej verejnej obslužnej 

komunikácie s chodníkom pre peších nachádzajúceho sa Nedožerskej ceste v 

k.ú. Prievidza, 

b) informáciu o výsledkoch rokovania zástupcu právnej kancelárie, oddelenia 
výstavby a ŽP a projektanta s vlastníkmi dotknutých pozemkov,  ktorí súhlasili 
s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov formou nájmu – nájomné vo výške 
1 € za celý predmet nájmu a doby nájmu do kolaudácie stavby, 

c) návrh právnej kancelárie na uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkmi 
predmetných pozemkov za  cenu vo výške 1 € za celý predmet nájmu a doby 
nájmu do kolaudácie stavby, 

II.        schvaľuje  
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - parcely registra CKN č. 6574/1 a č. 6584 
v k. ú. Prievidza, za účelom vybudovania chodníka a úprav  vjazdov k jednotlivým 
rodinným domom v zmysle projektovej dokumentácie  k stavbe „Chodník Nedožerská 
cesta v Prievidzi – časť B“, a to formou nájmu za podmienok – nájomné vo výške 1 € 
za celý predmet nájmu a doby nájmu do kolaudácie stavby. 

 
číslo: 357/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, IČO: 
37228382 o predĺženie nájmu častí nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Prievidza,  
nachádzajúcich sa na Námestí slobody v Prievidzi, parcely  reg. CKN č. 2121 a C KN 
č. 2120/1, spolu vo  výmere 240 m2 na dobu neurčitú, vzhľadom na finančnú 
náročnosť rekonštrukcie prevádzky - kaviarne Greenbox, 
b) informáciu, že Nájomná zmluva č. 02/19 bola uzatvorená dňa 31.01.2019 na účel 
poskytovania občerstvenia a služieb v kaviarni Greenbox, na dobu určitú od 
01.04.2019 do 31.12.2019 z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie Námestia slobody,  

II. schvaľuje  
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov parcely registra CKN č. 2121, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4370 m2 a parcely registra CKN č. 2120/1, 
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zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 6859 m2, z toho spolu v rozsahu výmery 
250,4 m2, pre  Radoslava Hanzela – Radeva, so sídlom  Nová 598/22, Kanianka, 
IČO: 37228382,   
b) spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko medzi 
základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby 
jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj 
obyvateľom mesta,  
c) za nájomné:  

a) za pozemok pod dočasnou stavbou v rozsahu výmery 122 m2  vo výške 
300 €/mesiac,  
b) za pozemky pod vonkajšími sedeniami so záberom pozemkov počas 
celého roka - určené smernicou IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta (na obdobie od 15.4. do 15.10. 0,05 €/m2/deň v rozsahu výmery 128,4 
m2 a na obdobie od 16.10. do 14.4. 0,02 €/m2/deň v rozsahu výmery 118,4 
m2),  

 d) na dobu určitú do 31.12.2021 s trojmesačnou výpovednou lehotou. 
 
číslo: 358/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) opakovanú žiadosť Tibora Králika, bytom Poľná ul. 446/1, Prievidza, o zmenu 
účelu nájmu na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcely reg. 
CKN č. 5627, záhrady s výmerou 131 m2 a CKN č. 5628, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 147 m2,  prenajatých na základe nájomnej zmluvy č. 32/16 
zo dňa 21.11.2016, kde žiadateľ doposiaľ pestoval trávu a okrasné dreviny. 
V záhradnej chatke, postavenej na parcele CKN č. 5627 v roku 2017 má záujem 
v budúcnosti predávať ryby a žiada, aby to bolo zohľadnené v nájomnej zmluve,  

b) informáciu, že MsZ uznesením č. 118/19 zo dňa 25.3.2019 neschválilo zmenu 
účelu nájmu na prenajatých mestských pozemkoch z dôvodu neporiadku na 
pozemkoch,  po výzve zaslanej žiadateľovi boli pozemky upratané,  

II.   schvaľuje  
uzatvorenie dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 32/16 zo dňa 21.11.2016, na základe 
ktorej Tibor Králik užíva pozemky vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcely reg. 
CKN č. 5627, záhrady s výmerou 131 m2 a CKN č. 5628, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 147 m2, ktorým sa mení: účel nájmu – na predajňu rýb, doba a skončenie 
nájmu – na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou, že 
bude predmetné pozemky udržiavať a zachovávať v čistote a poriadku. V opačnom 
prípade si  mesto uplatní právo vypovedať zmluvu do 1 mesiaca. 

 
číslo: 359/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť VVO č.1 o uzavretie právneho vzťahu k pozemku vo vlastníctve fyzických 
osôb, v k. ú. Prievidza, parcela reg. EKN č. 1081, ostatná plocha vo výmere 330 m2, 
v rozsahu výmery 3 m2,  na ktorom bude umiestnená presklená informačná vitrína s 
rozmermi 950 x 705 x 30 mm, ktorá bude osadená v bezprostrednej blízkosti 
autobusovej zastávky na Snežienkovej ul., 
b)  informáciu, že na základe predchádzajúceho osobného kontaktu a ústneho 
súhlasu majiteľov pozemku, je odsúhlasené uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 
neurčitú, za  podmienok stanovenia ceny vo výške 1 € za celý predmet nájmu, 

II. schvaľuje  
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uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza a vlastníkmi pozemku 
evidovanom na LV č. 10939 v k. ú. Prievidza, parcela reg. EKN č. 1081, ostatná 
plocha vo výmere 330 m2, v rozsahu výmery 3 m2,  na účel umiestnenia presklenej 
informačnej vitríny s rozmermi 950 x 705 x 30 mm, ktorá bude osadená 
v bezprostrednej blízkosti autobusovej zastávky na Snežienkovej ul., za podmienok 
uzatvorenia zmluvy na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1 € za celý predmet 
nájmu. 
 

číslo: 360/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
05.09.2019 na  základe uznesenia MsZ č. 289/19 zo dňa 26.08.2019 v znení 
uznesenia MsZ č. 315/19 zo dňa 30.09.2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza v k. ú. Prievidza – 
stavbu „Križovatka ciest I/64 a III/05062 - objekt SO 210 Podchod pre peších v 
Prievidzi“ – nebytový priestor 00.3. a 00.4 formou ďalšej obchodnej verejnej súťaže. 
Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ul. Matice slovenskej (pešie 
prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), spolu v 
rozsahu výmery 32,70 m2,  
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na 
nájom nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, 
Mestská rada uznesením č. 357/19 zo dňa 21. 10. 2019 vyhodnotila ďalšiu obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2019 na základe   uznesenia 
MsZ č. 289/19 zo dňa 26.08.2019 v znení uznesenia MsZ č. 315/19 zo dňa 
30.09.2019 ako neúspešnú. 

 
číslo: 361/19  
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti EL Corp, s. r. o., so sídlom 972 26  Rudnianska Lehota č. 45, 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemkov,  parcely registra C KN č.  
2072/6, ostatné plochy s výmerou 375 m2, č. 2072/3, ostatné plochy s výmerou 455 
m2, č. 2072/1, ostatné plochy s výmerou 6 765 m2,    spolu v rozsahu výmery 238 m2,  
na vybudovanie 7 parkovacích miest s vjazdom  so závorou pre pacientov RYANT 
kliniky. Pozemky sa nachádzajú na Ul. M. Mišíka, oproti katastrálnemu odboru 
Okresného úradu v Prievidzi. Vo svojej žiadosti píšu, že po vybudovaní parkoviska by 
vrátili mestu 5 parkovacích miest, ktoré majú v užívaní; 

II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza previesť majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  
pozemkov,  parcely registra C KN č.  2072/6, ostatné plochy s výmerou 375 m2,   č. 
2072/3, ostatné plochy s výmerou 455 m2,   č. 2072/1, ostatné plochy s výmerou 6 
765 m2,    spolu v rozsahu výmery 238 m2 pre  spoločnosť EL Corp, s. r. o., so sídlom 
972 26  Rudnianska Lehota č. 45, na vybudovanie 7 parkovacích miest s vjazdom  so 
závorou pre pacientov RYANT kliniky. 

 
číslo: 362/19  
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti SCHENER, s. r. o., so sídlom Kubranská 67/102, 911 01 Trenčín, 
o kúpu nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5258/19  
a časti  pozemkov parcely registra C KN č. 5258/13, C KN č. 5258/21, C KN č. 
5258/18, C KN č. 5258/20 spoločne v rozsahu výmery približne 2 700 m2, na účel 
výstavby čerpacej stanice. Pozemky sa nachádzajú na Športovej ulici,  
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II. neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza previesť majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza,  
pozemok  parcela registra C KN č. 5258/19, ostatná plocha  a časti pozemkov parcely 
registra C KN č. 5258/13 ostatná plocha, C KN č. 5258/21 ostatná plocha, C KN č. 
5258/18 ostatná plocha  a C KN č. 5258/20 zastavaná plocha a nádvorie spoločne 
v rozsahu výmery 2 700 m2, pre spoločnosť SCHENER, s. r. o. , so sídlom Kubranská 
67/102, 911 01 Trenčín, na účel výstavby čerpacej stanice.  

 
číslo: 363/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie                                                                                    

požiadavku VVO č. I o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na Staničnej ulici 
v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C-KN č. 1184/1, zastavané plochy 
a nádvorie, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v rozsahu výmery podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom,  za účelom doriešenia rozšírenia verejného 
osvetlenia,  

II.  schvaľuje  
majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemku, nachádzajúceho sa na Staničnej ulici 
v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C-KN č. 1184/1, zastavané plochy 
a nádvorie, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v rozsahu výmery podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom,  za účelom doriešenia rozšírenia verejného 
osvetlenia, formou nájmu, kúpy alebo zriadením vecného bremena. 

 
číslo: 364/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie       

a) informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza 
dňa 05.09.2019 na základe uznesenia MsZ č. 287/19 zo dňa 26.08.2019 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného majetku 
mesta: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza vedené na LV č. 1:  stavba súpisné č. 2668 
nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste vedená ako bytový dom -  soc. bývanie 
a pozemok  parcela reg. C KN č. 7809/23, zastavané   plochy a nádvoria s výmerou 
1382 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, 
spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky,   
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na kúpu 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, 

   Mestská rada uznesením č. 362/19 zo dňa 21. 10. 2019 vyhodnotila opätovnú 
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05.09.2019 na základe 
uznesenia MsZ č. 287/19 zo dňa 26.08.2019  ako neúspešnú. 

 
číslo: 365/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie ďalšej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – 
nehnuteľností stavby súpisné č. 2668 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste, orient. 
č.  6 a 6A  na LV č. 1 vedenej ako bytový dom a pozemku parcela reg. C KN č. 
7809/23, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou  1382 m²,  

II.  schvaľuje  
zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľnosti 
stavbu súpisné č. 2663 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 vedenú ako 
bytový dom -  soc. bývanie a pozemok  parcela reg. C KN č. 7809/23, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 1382 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie, 
kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - 
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stožiarov a kábelovej prípojky, formou ďalšej obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami: 

1. účel využitia – v súlade s územným plánom mesta Prievidza, 
2. kúpna cena –  minimálne vo výške 466 000,00 € (50% pôvodnej ceny 932.000,00 €), 
3. termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
4. víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje vstúpiť do práv a povinností 

prenajímateľa vo vzťahu k nájomcov bytov.                                                                    

číslo: 366/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o opätovnej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza 
dňa 05. 09. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 290/19 zo dňa 26. 08. 2019 
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. 
Prievidza, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, a to:  
objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 
12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, na pozemkoch 
parcela registra C KN č. 829/13 a č. 829/41,  pozemkov pod objektom, parcely 
registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 510 m2 a č. 829/41, 
zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 37 m2  a priľahlého pozemku parcela registra 
C KN č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  982 m2,   všetky 
nehnuteľností sú vedené na liste vlastníctva č. 1,    
s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu. 
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na 
prevod nehnuteľností podľa písm. a) tohto bodu,   
Mestská rada uznesením č. 364/19 zo dňa 21. 10. 2019 vyhodnotila opätovnú 
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 05. 09. 2019 na základe 
uznesenia MsZ č. 290/19 zo dňa 26. 08. 2019 ako neúspešnú, nebol podaný žiaden 
súťažný návrh. 

                                                                        
číslo: 367/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie ďalšej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. 
Prievidza, a to  objektu  bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, 
orientačné číslo 12 C, pozemkov pod objektom parcela registra C KN č. 829/13, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 510 m2, č. 829/41, zastavané plochy 
a nádvorie  s výmerou 37 m2  a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2,    

II.  schvaľuje 
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, a to objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, 
orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh stavby 11, 
na pozemkoch parcela registra C KN č. 829/13 a č. 829/41,  pozemkov pod objektom, 
parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 510 m2 a č. 
829/41, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 37 m2  a priľahlého pozemku parcela 
registra C KN č. 829/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  982 m2,   všetky 
nehnuteľností sú vedené na liste vlastníctva    č. 1, formou ďalšej obchodnej verejnej 
súťaže s podmienkami: 
1. účel využitia: na podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta, 

2. kúpna cena objektu: minimálne vo výške 110 500,00 €   (50 % z pôvodnej ceny), 

3. kúpna cena pozemkov:  minimálne vo výške 31,97 €/m2  (50 % z pôvodnej ceny), 

4. termín úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
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číslo: 368/19  
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

žiadosť spol. ARTON s.r.o., so sídlom Žilina, Komenského 27, o predĺženie doby 
nájmu dohodnutej v Nájomnej zmluve č. 39/18, predmetom ktorej je nájom  
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  časti pozemku  na Nábrežnej ulici, parcela registra  C 
KN č. 3976/18 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba 
vo vlastníctve žiadateľa, časti pozemku na Necpalskej ceste parcela registra  C KN č. 
2570/6 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo 
vlastníctve žiadateľa a časti pozemku na Necpalskej ceste vedľa Lidla parcela 
registra  C KN č. 5258/17 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks 
reklamná stavba vo vlastníctve žiadateľa,  

II.   neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu majetok mesta: nehnuteľnosti v k.ú. 
Prievidza –  časť pozemku  na Nábrežnej ulici parcela registra  C KN č. 3976/18 
v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve 
žiadateľa, časť pozemku na Necpalskej ceste parcela registra  C KN č. 2570/6 
v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo vlastníctve 
žiadateľa, a časť pozemku na Necpalskej ceste vedľa Lidla parcela registra  C KN č. 
5258/17 v rozsahu výmery 6m2, na ktorom je umiestnená 1 ks reklamná stavba vo 
vlastníctve žiadateľa, pre  spol.  ARTON s.r.o., so sídlom Žilina, Komenského 27. 
 

číslo: 369/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

požiadavku VVO č. VI o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, pozemkov na 
Ulici Na vŕšku v k. ú. Malá Lehôtka, parcela registra C-KN č. 25/2 zastavaná plocha 
a nádvorie,   parcela registra C-KN č. 25/5 zastavaná plocha a nádvorie, parcela 
registra E-KN č. 1170/1 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1169 orná pôda,  parcela 
registra E-KN č. 1168 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1167/1 orná pôda, parcela 
registra C-KN č. 25/2 zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra E-KN č. 1166 
orná pôda, parcela registra E-KN č. 1165 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1164/2 
orná pôda, parcela registra E-KN č. 1163/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 
1162/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1161/2 orná pôda v rozsahu výmery 
podľa skutočného zamerania GP, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
mestskej komunikácie, 

II.  schvaľuje  
majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, pozemkov na Ulici Na vŕšku v k. ú. 
Malá Lehôtka, parcela registra C-KN č. 25/2 zastavaná plocha a nádvorie,   parcela 
registra C-KN č. 25/5 zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra E-KN č. 1170/1 
orná pôda, parcela registra E-KN č. 1169 orná pôda,  parcela registra E-KN č. 1168 
orná pôda, parcela registra E-KN č. 1167/1 orná pôda, parcela registra C-KN č. 25/2 
zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra E-KN č. 1166 orná pôda, parcela 
registra E-KN č. 1165 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1164/2 orná pôda, parcela 
registra E-KN č. 1163/2 orná pôda, parcela registra E-KN č. 1162/2 orná pôda, 
parcela registra E-KN č. 1161/2 orná pôda v rozsahu výmery podľa skutočného 
zamerania GP za účelom majetkovoprávneho vysporiadania mestskej komunikácie, 
formou zápisu zákonného vecného bremena. 
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číslo: 370/19 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

informáciu o návrhu poslaneckého klubu Demokratickej opozície, v zast. Branislavom 
Gigacom, predsedom poslaneckého klubu Demokratickej opozície, na zmenu 
v zložení komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia 
a komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít – vzájomná výmena členov 
Branislava Gigaca a Ing. Miroslava Žiaka,  

II. schvaľuje  
a) zmenu uznesenia MsZ č. 517/18 zo dňa 3. 12. 2018, ktorým bolo schválené 
zloženie komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia 
- v časti II. písm. b)  sa vypúšťa  „Ing. Miroslava Žiaka“,  
b) zmenu uznesenia MsZ č. 521/18 zo dňa 3. 12. 2018, ktorým bolo schválené 
zloženie komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít 
- v časti II. písm. b) sa vypúšťa „Branislava Gigaca“,  

III. volí   
a) za člena komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia 
poslanca Branislava Gigaca,  
b)  za člena komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít poslanca Ing. Miroslava 
Žiaka.  

 
číslo: 371/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 informáciu o termínoch zasadnutí orgánov  mesta  Prievidza v I. polroku  2020. 
 
číslo: 372/19 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh spol. SMMP, s.r.o.,  na zmenu uznesenia MsZ č. 384/18 zo dňa 27.08.2018 
takto:  
v časti I. vypustiť text: „v celkovej hodnote 83.300 € (bez DPH) ocenenej znaleckým 
posudkom č. 224/2017 zo dňa 21.11.2017 vypracovaným Ing. Petrom Rafajom, 
Starohorská 42, 974 11 Banská Bystrica, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie 
Pozemné stavby a Odhad hodnoty;“ 
a nahradiť novým textom: „v celkovej hodnote 103.583,00 + DPH ocenenej 
znaleckým posudkom č. 95/2019 zo dňa 30.9.2019, vypracovaným Ing. Magdalénou 
Kováčovou, 985 32 Veľká nad Ipľom   č. 169 znalcom v odbore: Stavebníctvo, 
Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností;“ 
v časti II. vypustiť text: „za kúpnu cenu 83.300 € (bez DPH), určenú znaleckým 
posudkom č. 224/2017 zo dňa 21.11.2017 vypracovaným Ing. Petrom Rafajom, 
Starohorská 42, 974 11 Banská Bystrica, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie 
Pozemné stavby a Odhad hodnoty.“ 
a nahradiť novým textom: „za kúpnu cenu 103.583,00 + DPH určenú znaleckým 
posudkom č. 95/2019 zo dňa 30.9.2019, vypracovaným Ing. Magdalénou Kováčovou, 
985 32 Veľká nad Ipľom   č. 169 znalcom v odbore: Stavebníctvo, Pozemné stavby, 
odhad hodnoty nehnuteľností.“ 

II. schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ č. 384/18 zo dňa 27.08.2018 takto:  
v časti I. sa vypúšťa text: „v celkovej hodnote 83.300 € (bez DPH) ocenenej 
znaleckým posudkom č. 224/2017 zo dňa 21.11.2017 vypracovaným Ing. Petrom 
Rafajom, Starohorská 42, 974 11 Banská Bystrica, znalec v odbore Stavebníctvo, 
odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty;“ 
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a nahrádza sa novým textom: „v celkovej hodnote 103.583,00 + DPH ocenenej 
znaleckým posudkom č. 95/2019 zo dňa 30.9.2019, vypracovaným Ing. Magdalénou 
Kováčovou, 985 32 Veľká nad Ipľom   č. 169 znalcom v odbore: Stavebníctvo, 
Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností;“ 
v časti II. sa vypúšťa text: „za kúpnu cenu 83.300 € (bez DPH), určenú znaleckým 
posudkom č. 224/2017 zo dňa 21.11.2017 vypracovaným Ing. Petrom Rafajom, 
Starohorská 42, 974 11 Banská Bystrica, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie 
Pozemné stavby a Odhad hodnoty.“ 
a nahrádza sa novým textom: „za kúpnu cenu 103.583,00 + DPH určenú znaleckým 
posudkom č. 95/2019 zo dňa 30.9.2019, vypracovaným Ing. Magdalénou Kováčovou, 
985 32 Veľká nad Ipľom   č. 169 znalcom v odbore: Stavebníctvo, Pozemné stavby, 
odhad hodnoty nehnuteľností.“ 
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Uznesenia 

          Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  
zo dňa 28. 10. 2019 

od 349 do 372 
 
 
 
 

 
 

 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 

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

   .........................................             .......................................               .................................... 
       JUDr. Petra Hajšelová                     Mgr. Peter Krško          Július Urík 

predsedníčka                člen                                           člen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  29. 10. 2019 
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Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza 
prijaté na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 28. 10. 2019 

 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych 
služieb     
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní 
sociálnych služieb,  

II. schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych 
služieb. 

 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta s pripomienkami,  

II.  schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta s pripomienkami: 

 
1) v § 4, bode 2, sa dopĺňa písm. h) s textom „podpora práce s deťmi a mládežou“ 

 
2) v § 4, bode 3, sa v písm. b) dopĺňa text „(medaily, poháre, diplomy, ktoré slúžia na 

ocenenie umelcov a športovcov),“ 

 
3) v § 4, bode 3, písm. e) sa nahrádza text „v prípade, že sa jedná o detské a 

mládežnícke kluby“ textom „na podujatiach pre deti a mládež“ 

 
4) v § 4, bode 4 sa na konci vety dopĺňa text „na ocenenie účinkujúcich a športovcov 

ktoré nesúvisia priamo s podujatím.“ 

 
5) v § 4, bode 11 sa na konci vety dopĺňa text „Výnimku tvoria dotácie na prenájom 

športovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Zimný štadión, Futbalový štadión, 
Športová hala, Krytá plaváreň, Športový areál pri ZŠ S. Chalupku) v prípade ktorých 
bude max. výška poskytnutej dotácie žiadateľovi v roku 2020 95 % z celkových 
vynaložených výdavkov na prenájom športoviska, pričom maximálna výška 
poskytnutej dotácie žiadateľovi sa bude každoročne kontinuálne znižovať o 5 % do 
roku 2023, kedy maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi bude predstavovať  
80 % zo skutočne  vynaložených výdavkov na prenájom športoviska.“ 

 
6) v § 5, bode 2, písm. a) sa zamieňa poradie slov „len“ a „už“ 

 
7) v § 5, bode 2, písm. b) sa zamieňa poradie slov „len“ a „už“ 

 
8) v § 6, bode 3, písm. c) sa vypúšťa text „Za mimoriadny prípade sa považuje žiadosť o 

poskytnutie dotácie max. do výšky 500 eur.“ 

 



UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA              

 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA 

 

        

 
 

16 

 

9) v § 6, bode 3, sa na konci vety dopĺňa text „a komisiu finančnú, majetkovú, 
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít (ďalej len „FMRRaPA“).“ 

 
10) v § 8, bode 1, sa na konci vety dopĺňa text „a na vedomie FMRRaPA.“ 

 
11) v § 11, bode 4 sa vkladá písm. c) v znení „overené kópie všetkých účtovných 

dokladov (faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, 
zmluvy, prezenčné listiny, dodacie listy a iné), ktoré preukázateľne, kompletne a 
správne vydokladujú použitie finančných prostriedkov na spolufinancovanie v zmysle 
§ 4 bodu 11,“ a pôvodné znenie písm. c) je ponechané ako písm. d) 

 
12) v § 13, bode 1 sa za text „písm. b)“ dopĺňa text „a c)“ 

 
13) v § 13, sa dopĺňa nový bod 6. s textom „Mesto uplatní § 6 bod 3 písm. c) a § 9 až pri 

podaní žiadostí o dotácie mimo stanovených termínov doručené po 01.01.2020. 
Žiadosti o dotácie na aktivity, ktoré sa budú konať v 1. a 2. polroku 2020, podané od 
30.9.2019 do 31.12.2019 sa budú považovať za žiadosti podané podľa § 6, bodu 3, 
písm. a) a b) 
 

14)  v § 9, bode 3 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom: „O výške mimoriadnej 
dotácie rozhoduje pri žiadosti o dotáciu do 2000 eur primátor mesta a nad túto sumu 
mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti subjektu až po vykonaní základnej 
finančnej kontroly zo strany zamestnancov mesta a po jej odporučení príslušnými 
komisiami mestského zastupiteľstva.“ 

  
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 

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

   .........................................             .......................................               .................................... 
       JUDr. Petra Hajšelová                     Mgr. Peter Krško          Július Urík 

predsedníčka                   člen                                           člen 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  29. 10. 2019 


