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

konaného dňa 27. 01. 2020 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:           8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     11.20 h  
 
Prítomní poslanci:    22 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:        Michal Dobiaš, JUDr. Petra Hajšelová, Mgr. Zuzana Vrecková,  
  
Ďalej prítomní:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 

MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová  –  hlavná kontrolórka mesta 

   Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ 
   Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kac. primátorky mesta 
   Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 

JUDr. Róbert Pietrik –  vedúci právnej kancelárie 
   Ing. Marián Bielický  – vedúci ekonomického odboru 
   Ing. Lujza Chrvalová – vedúca ekonomického oddelenia 
   Ing. Štefan Bača – vedúci odboru výstavby, SP a ŽP 
   Mgr. Beata Révayová – ved. odboru školstva a starostlivosti o občana 
   PhDr. Ivona Vojtášová – vedúca ref. obchodu a CR 
   Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 

Ľubica Burešová  – ref. právnej kancelárie  
Ing. Natália Topáková – ref. právnej kancelárie  

   Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky 
   Ján Detko – ref. informatiky 
   Mgr. Michal Jantoška –  referent pre elektronizáciu a OOU 
   Mgr. Ivan Benca – ved. ref. pre projekty a investície 
   Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS 
   Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 
   Ing. Richard Fodor – 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  22 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. – prvý zástupca primátorky mesta, Ing. Ľuboš Jelačič 
– druhý zástupca primátorky mesta, Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hlavná kontrolórka 
mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ.  Helena Dadíková vykonávala funkciu  
spravodajcu  mestskej rady. 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ:  Ing. Branislava 
Bucáka a Františka Kršku.  Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej 
komisie:  Katarínu Čičmancovú - za predsedníčku, Mgr. Vieru Dušičkovú -  za členku,  MVDr. 
Vladimíra Petráša – za člena.  
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MsZ uznesením č. 373/19, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za,  1 sa zdržal  
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  konštatovala, že návrh programu obdržali 
poslanci v pozvánkach.  
 
Návrh programu: 
 
1) O t v o r e n i e 
2) Návrh IS č. 108 – Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi 

volebných obvodov 
3) Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej 

všeobecne prospešné služby 
4) Návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku mesta Prievidza 
5) Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza za účelom riešenia mimoriadnej 

situácie v Prešove 
6) Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov 
7) Majetkovoprávne veci 
8)   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) 
9) I n t e r p e l á c i e   p o s l a n c o v 
10) Z á v e r       
 
 
Branislav Gigac požiadal o zaradenie bodu programu „Interpelácie poslancov“ ako bod č. 2 
programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Zmenu poradia bodov odôvodnil tým, že 
niektorí poslanci odchádzajú na rokovanie TSK.   Ďalej predložil návrh  na zmenu programu 
rokovania Mestského zastupiteľstva na deň 27. 01. 2020 – doplniť ako posledný bod 
rokovania „Zmena v zložení komisie na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, 
primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta“.  Konštatoval, že zloženie komisie nie je 
legislatívne v poriadku.  
Primátorka mesta uviedla, že na zmenu poradia bodov nie je dôvod. Navrhovaný program 
nie je rozsiahly.  K navrhovanému bodu na doplnenie programu uviedla, že poslanec Gigac 
mohol svoj podnet riešiť pred rokovaním MsZ, napísať vedeniu, prípadne zaslať email, aby 
mesto mohlo veci preveriť.  
Ing. Miroslav Žiak navrhol  zmenu programu rokovania MsZ  – doplniť ako tretí bod programu 
rokovania „Odvolanie Ing. Milana Simušiaka z pozície člena komisie finančnej, majetkovej, 
regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít“.  
Branislav Gigac otvoril tému ohľadom prievidzského mládežníckeho hokeja. Ing. Ľuboš 
Jelačič uviedol, že v piatok sa uskutočnilo spoločné stretnutie oboch hokejových klubov, šlo 
o vecné rokovanie, obe strany sa dohodli, že uzavrú vec v prospech mládežníckeho hokeja.  
Branislav Gigac uviedol, že o stretnutí mal informáciu, nakoľko sa stretol s predstaviteľmi 
MŠHK Prievidza a nesúhlasil s vyjadreniami Ing. Jelačiča.  Do diskusie sa zapojil poslanec 
Ing. Branislav Bucák, ktorý uviedol, že sa taktiež zúčastnil stretnutia, o ktorom hovoril Ing. 
Jelačič a potvrdil, že  hokejové kluby sa rozišli s tým, že budú hľadať spoločné riešenie, ktoré 
prospeje mladým hokejistom, aby hokej naďalej v Prievidzi rástol.  
Po rozprave k programu rokovania primátorka mesta dala hlasovať o návrh programu 
a následne o poslaneckých návrhoch k zmene programu.  
MsZ uznesením č. 2/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27. 01. 2020. 
Prezentácia:  21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 19 poslancov za, 1 sa zdržal 
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MsZ uznesením č. 3/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh 
Branislava Gigaca na zaradenie bodu programu „Interpelácie poslancov“ ako bod č. 2 
programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27. 01. 2020. 
Prezentácia:  21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za, 9 proti, 6 sa zdržalo 
 
MsZ uznesením č. 4/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh 
Branislava Gigaca na zmenu programu rokovania Mestského zastupiteľstva na deň 27. 01. 
2020 – doplniť ako posledný bod rokovania „Zmena v zložení komisie na prešetrenie 
sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta“. 
Prezentácia:  22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 5 poslancov za, 9 proti, 8 sa zdržalo 
 
MsZ uznesením č. 5/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo poslanecký návrh Ing. 
Miroslava Žiaka na  zmenu programu rokovania Mestského zastupiteľstva na deň 27. 01. 
2020 – doplniť ako tretí bod programu rokovania „Odvolanie Ing. Milana Simušiaka z pozície 
člena komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít“. 
Prezentácia:  22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za, 7 proti, 9 sa zdržalo 
 

K bodu 2) 
 Návrh Internej smernice IS – 108 Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta 
Prievidza výbormi volebných obvodov predložila Ing. Lujza Chrvalová, vedúca ekonomického 
oddelenia.  
Návrh Internej smernice upravuje spôsob čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta, v Programe 12 Prostredie pre život, Podprogram 6 Individuálny rozvoj volebných 
obvodov,  výbormi volebných obvodov mestských častí, na financovanie operatívnych 
požiadaviek výborov volebných obvodov, o ktorých rozhodujú poslanci  mesta v jednotlivých 
volebných obvodoch, na základe požiadaviek obyvateľov mesta. 
Pôvodnú IS – 76 nahradí nová smernica.  Cieľom internej smernice je zabezpečiť 
hospodárne, efektívne a účelné využitie finančných prostriedkov mesta, s dodržaním zákona 
o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov, zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so schválenými zámermi 
a cieľmi programového rozpočtu operatívnej potreby výborov VVO, na základe potrieb 
obyvateľov mesta, predkladaných návrhov na riešenie naliehavých problémov v mestských 
častiach, podnetov obyvateľov a priorít v príslušných mestských častiach. 
Ing. Lujza Chrvalová informovala o pripomienkach z komisií.  
MsR odporučila schváliť len jednu pripomienku komisií a to zvýšiť percentuálny podiel 
použitia finančných prostriedkov v jednom kalendárnom roku na podujatia organizované 
VVO z 25 % na 50 %. 
MsZ uznesením č. 6/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  Internú smernicu IS – 108 
Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi volebných obvodov 
s pripomienkou: v bode 3.4 sa text  „do výšky 25 %“ vypúšťa a nahrádza textom „do výšky 
50%“. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 

K bodu 3) 
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej 

všeobecne prospešné služby predložila Katarína Vráblová, riaditeľka organizácie.  
Katarína Vráblová uviedla, že Harmónia n.o. Prievidza bola založená v roku 2004 ako 
verejný poskytovateľ v oblasti všeobecne prospešných služieb, ktoré poskytovala v dvoch 
zariadeniach – útulku na Košovskej ceste č.15 a v Zariadení núdzového bývania na 
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Košovskej ceste č.17. Na základe zmeny zákona podala Harmónia n.o. žiadosť o výmaz z 
registra poskytovateľov pre zariadenie núdzového bývania. 
PaedDr. Elena Porubcová sa pýtala, kam odchádzajú klienti zariadenia po stanovenej lehote, 
kedy musia zariadenie opustiť.  Katarína Vráblová uviedla, že v zmysle platnej legislatívy 
klient musí po troch mesiacoch opustiť zariadenie. Táto lehota je veľmi krátka na to, aby si 
klient zabezpečil ďalšie bývanie. Mnohokrát klienti odchádzajú k svojim príbuzným, prípadne 
zariadenie komunikuje so SMMP, s.r.o., o možnostiach poskytnutia bytu.  
MsZ uznesením č. 7/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Dodatok č. 1 k Štatútu 
Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 

K bodu 4) 
Návrh na vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT 

Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014, v celkovej obstarávacej cene 
29 800,00 eur predložila Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia.  
Návrh bol predložený  v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej  
komisie pri MsÚ  Prievidza zo dňa 11.11.2019 s následným odpredajom za najvyššiu 
ponuku, minimálne za cenu 6 733,00 eur stanovenú Znaleckým posudkom  č. 49/2019, 
vypracovaným znalcom Ing. Vladimírom Šramkom, navýšenú o náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku vo výške 80,00 eur, t. j. minimálne za cenu 6 813,00 eur.  Dôvodom 
vyradenia je technická opotrebovanosť vozidla.  
MsZ uznesením č. 8/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo vyradenie osobného 
motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ 
PD722ET, rok výroby 2014, v celkovej obstarávacej cene 29 800,00 eur z evidencie majetku 
mesta Prievidza, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej  a likvidačnej 
komisie pri MsÚ zo dňa 11.11.2019; zámer mesta Prievidza previesť prebytočný  hnuteľný 
majetok mesta, osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 
4MOTION, EVČ PD722ET,  formou obchodnej verejnej súťaže   s podmienkami: 
kúpna cena osobného motorového vozidla: minimálne za cenu  6 813,00 eur, termín úhrady 
kúpnej ceny:  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  V prípade, ak bude súťaž neúspešná, 
opakovať vyhlásenie súťaže so zníženou cenou podľa znaleckého posudku o 30% + náklady 
na vypracovanie znaleckého posudku. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za, 3 proti 
 

K bodu 5) 
Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza za účelom riešenia 

mimoriadnej situácie v meste Prešov predložil Mgr. Michal Ďureje, hovorca mesta.  
Mesto Prievidza má v programovom rozpočte schválené finančné prostriedky vo výške 
4 000,00 eur, ktoré boli pôvodne schválené na realizáciu novoročného ohňostroja. Po 
tragických udalostiach v meste Prešov, samospráva mesta Prievidza navrhuje zmeniť účel 
použitia uvedených finančných prostriedkov. Dotácia sa poskytuje za účelom riešenia 
mimoriadnej situácie, a to na bežné výdavky v súvislosti so zmiernením a odstraňovaním 
následkov a škôd spôsobených výbuchom plynu dňa 06. 12. 2019 v bytových domoch na 
Mukačevskej ulici v Prešove.  Poskytnutie dotácie je v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 
Branislav Gigac žiadal upresniť, z akých finančných prostriedkov bude realizované čerpanie.  
Mgr. Michal Ďureje uviedol, nakoľko novoročný ohňostroj bol realizovaný 1. 1. 2020 – 
finančné prostriedky sú zaradené v rozpočte na rok 2020. 
MsZ uznesením č. 9/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo presun finančných 
prostriedkov vo výške 4 000,00 €  z Programu 11 Kultúra, Podprogram 4 Podpora kultúrnych 
a iných spoločenských aktivít, položka 4 – Novoročný ohňostroj, na novú položku 
v Programe 13 Sociálne služby, Podprogram 2  Príspevky neštátnym subjektom, položka 7 – 
Dotácia mestu Prešov na riešenie mimoriadnej situácie. 
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Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 6) 
Informáciu o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov 

predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci referátu pre projekty a investície.  
 

Cieľom projektu s názvom „Dotácia na podporu sociálnych služieb“ je  zabezpečenie 
plynulej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadenia pre seniorov výmenou 
opotrebovaného, nespoľahlivého a zastaraného technického vybavenia pre práčovňu a 
kuchyňu. Celkový rozpočet projektu je 55 004 €, kofinancovanie zo strany mesta je vo výške 
10 %. 
MsZ uznesením č. 10/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb“ a kofinancovanie projektu vo 
výške 5 504 € t.j. 10,1 % z celkových výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 
Cieľom projektu s názvom: „Buďme hrdí na svoje mesto“ je prispieť k zachovaniu identity 
a rozvoja kultúry a starostlivosti o kultúrne dedičstvo regiónu horná Nitra a mesta Prievidza, 
zriadenie Mestského múzea a galérie Imricha Vysočana v priestoroch zrekonštruovanej 
budovy Meštianskeho domu a posilnenie partnerstva so sociálno ekonomickými partnermi 
v regióne horná Nitra. Celkový rozpočet projektu: 75 601 €, kofinancovanie projektu vo výške 
25 061 €,  čo je 33, 39%. 
MsZ uznesením č. 11/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Buďme hrdí na svoje mesto“ a kofinancovanie projektu vo výške 25 061 € t.j. 
33,39 % z celkových výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 

K bodu 7) 
 Žiadosti o zriadenie vecného bremena predložila Ing. Petra Briatková, ref. právnej 
kancelárie.  
 
Ing. Vladimíra Kielarová  a Dalibor Kielar, spoločne bytom Prievidza, Pod hrádkom 178/24, 
požiadali o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť po časti 
pozemku v k. ú.  Veľká Lehôtka  (pri cintoríne na Remeselníckej ulici) parcela registra E KN 
č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 m2,  právo vjazdu na pozemok vo vlastníctve 
žiadateľov. Rozsah vecného bremena je 40 m2. 
MsZ uznesením č. 12/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo udelenie súhlasu mesta 
Prievidza pre Ing. Vladimíru Kielarovú  a Dalibora Kielara, spoločne bytom Prievidza, Pod 
hrádkom 178/24, so zriadením vjazdu  po časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. 
ú.  Veľká Lehôtka  (pri cintoríne na Remeselníckej ulici) parcela registra E KN č. 480/1, 
ostatné plochy s výmerou 5620 m2  v rozsahu výmery 40 m2, podľa doloženej situácie,  na 
pozemky vo vlastníctve žiadateľov parcela registra  E KN č. 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 
712/1, 712/2, 713/1, 713/2, na dobu neurčitú bezodplatne, a to s podmienkou vjazdu so 
štrkovou povrchovou úpravou.   
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 

 
Bc. Jozef Briatka, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul. 717/32, požiadal o zmenu trasovania 
inžinierskych sietí – elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky k rodinnému domu na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Hradec, parcela registra  C KN č.623/5, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2, parcela registra  C KN č.623/8, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 241 m2 a parcela registra  E KN č.1069/1, zastavané plochy 



6 
 

a nádvoria s výmerou 713 m2, a to na základe doloženého porealizačného geometrického 
plánu.  Žiadateľ doložil porealizačný Geometrický plán č. 64/2019, ktorý vyhotovil geodet 
Patricius Sova - GEOSKTEAM dňa 28.03.2019, s vyznačením priebehu IS spolu 
s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1-3 v rozsahu 
22  m2  (zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva  
č. 408/17 dňa 02.10.2017, uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena dňa 04.12.2017). 
Žiadateľ  porušil zmluvné podmienky, neinformoval mesto o zmene trasovania inžinierskych 
sietí.  V zmysle uzatvorenej zmluvy si mesto môže uplatniť sankciu za nedodržanie 
trasovania a to  vo výške 150 € za každý deň omeškania za obdobie od 11.12.2019 (deň 
nasledujúci po dni doručenia GP) do 27.01.2020 (vrátane, deň zasadnutia MsZ), teda 
maximálne do výšky 7200 €. 
MsZ uznesením č. 13/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo    zmenu trasovania pre Bc. 

Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul.  717/32, podľa doloženého 
Geometrického plánu č.  64/2019, ktorý vyhotovil geodet Patricius Sova - GEOSKTEAM dňa 
28.03.2019,    zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 408/17 zo dňa 02.10.2017 

takto: text  ...„strpieť na pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec, parcela registra C KN 
č. 623/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2 odčlenenej geometrickým plánom 
č. 170/2017 z pozemkov parcela registra E KN č. 1069/1 a parcela registra C KN č. 623/8“  
sa nahrádza textom „strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec, parcela 
registra  C KN č.623/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2, parcela registra  C 
KN č.623/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 241 m2 a parcela registra  E KN 
č.1069/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 713 m2 v časti diel 1-3 v rozsahu výmery 
22 m2“, text ...„k plánovanej výstavbe rodinného domu“ sa nahrádza textom  „k  rodinného 
domu“. MsZ schválilo uplatnenie sankcie za nedodržanie trasovania – uloženia inžinierskych 
sietí, a to vo výške 7200,00 €, čo predstavuje 150 € za každý deň omeškania za obdobie od 
11.12.2019 (deň nasledujúci po dni doručenia GP) do 27.01.2020 (vrátane, deň zasadnutia 
MsZ). 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 14 poslancov za, 7 poslancov  sa zdržalo 
 
Nasledovné žiadosti predkladala Ľubica Burešová, referentka právnej kancelárie.  
 
Spoločnosť ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, 
zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, požiadala o  nájom nehnuteľnosti              
v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 3256/84, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 3033 m2, v rozsahu výmery 2 x 6 m2, evidovanom na LV 1, kde má 
spoločnosť umiestnené 2 ks reklamných stavieb – obojstranných billboardov s rozmermi 5,1 
x 2,4 m (na severnom okraji parkoviska pred poisťovňou Allianz). Dôvodom je pokračovanie 
ich prevádzky za účelom poskytovania reklamného priestoru ich klientom po dobu 
nasledujúcich 5 rokov – od 1.1.2020 do 31.12.2024. Dňom 31.12.2019 bola ukončená  
nájomná zmluva č. 21/19 zo dňa 27.09.2019, uzatvorená medzi mestom a spoločnosťou 
ISPA s.r.o. Bratislava za účelom prevádzky jedného z reklamných zariadení na uvedenom 
pozemku a tým istým dňom skončila platnosť povolenia užívať verejné priestranstvo 
(Rozhodnutie na užívanie verejného priestranstva zo dňa 18.03.2015) pre druhú reklamnú 
stavbu. 
MsZ uznesením č. 14/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 3256/84, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 3033 m2 ,  v rozsahu výmery 6 m2,  zapísaný na LV č. 1, pre spol. ISPA spol. s r. 
o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, za účelom pokračovania 
prevádzky 2 reklamných stavieb – obojstranných billboardov s rozmermi 5,1 x 2,4 m 
umiestnených na severnom okraji parkoviska pred poisťovňou Allianz. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov proti,  2 poslanci  sa zdržali 
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Spoločnosť ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, 
zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, požiadala o  nájom nehnuteľnosti             
v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 3744 m2 v rozsahu výmery 6 m2, evidovanom na LV 1, kde má spoločnosť 
umiestnený reklamný obojstranný billboard s rozmermi 5,1 x 2,4 m (v priestore medzi býv. 
požiarnou zbrojnicou a OC Elektrik). Dôvodom je pokračovanie jeho prevádzky za účelom 
poskytovania reklamného priestoru ich klientom po dobu nasledujúcich 5 rokov – od 
1.1.2020 do 31.12.2024. Dňom 31.12.2019 skončila platnosť povolenia užívať verejné 
priestranstvo (Rozhodnutie na užívanie verejného priestranstva zo dňa 18.03.2015). 
MsZ uznesením č. 15/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,   neschválilo zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza (v blízkosti bývalej požiarnej zbrojnice), časť pozemku parcely registra CKN č. 
3256/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3744 m2 , v rozsahu výmery 6 m2, zapísaný 
na LV č. 1, pre spol. ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 
31 328 717, za účelom pokračovania prevádzky  reklamného obojstranného billboardu 
s rozmermi 5,1 x 2,4 m.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  19 poslancov proti,  1  sa zdržal 
 
Dominik Matiaško, bytom Malá Čausa 266, 971 01 Prievidza, IČO: 52245420, požiadal 
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti nebytového priestoru v budove Mestského 
domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 
2094/1, zapísanej na LV č. 1, v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z  prízemia 
s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC 
s umývarňou)  a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, za účelom 
zriadenia Escape room – úniková hra pre max. 6 člennú skupinu, objednávanú na konkrétny 
čas. Dĺžka 1 hry je cca 1 hodinu. Otváracia doba - na objednávku od 10.00 h do 21.00 h. Hra 
nenarúša nočný kľud. 
V uplynulých dvoch rokoch boli vyhlásené štyri OVS, ktoré boli neúspešné. MsR uznesením 
č. 239/19 neodporučila MsZ schváliť zámer mesta prenechať do nájmu  predmetný nebytový 
priestor, mesto sa rozhodlo využiť ho pre svoje potreby. 
Branislav Gigac sa pýtal, prečo mesto dlhodobo tento priestor neobsadilo.  V diskusii 
podporil predložený zámer žiadateľa.  
Primátorka mesta uviedla, že je na zvážení, či tieto priestory nevyužije mesto na účel 
zriadenia kancelárskych priestorov pre potreby vykonávania administratívy v súvislosti 
s procesom transformácie hornej Nitry.   
MsZ uznesením č. 16/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo zámer mesta Prievidza  
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, a to časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súp. 10001 na 
Rastislavovej ulici  v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 
1, v celkovej výmere 90 m2 , ktorý pozostáva z  prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve 
miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC s umyvárňou)  a časti pivničných priestorov 
s podlahovou plochou 25 m2, pre Dominika Matiašku, bytom Malá Čausa 266, 971 01 
Prievidza, IČO: 52245420,  za účelom zriadenia Escape room – úniková hra pre max. 6 
člennú skupinu, objednávanú na konkrétny čas. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  2 poslanci za,  13 proti, 5 sa zdržali 
 
Roman Borovička, Malonecpalská ul. 1317/32A, Prievidza, požiadal o zámenu pozemkov 
v k. ú. Prievidza v jeho vlastníctve, nachádzajúce sa pod Hornonitrianskou cestou, parcely 
reg. EKN č. 592/1 vo výmere 134 m2, 591/1 s výmerou 106 m2 a 590/1 s výmerou 39 m2 (v 
LV sú k p. č. 591/1 a 590/1 zapísané plomby – KZ, pozemky žiadateľ kúpil, no zatiaľ nie sú 
prevedené) za časť pozemku vo vlastníctve mesta, parcela reg. CKN č. 3977/6, pričom 80 
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m2 žiada pred budovou svojej prevádzky „Hokejka“ a 80 m2 pri svojom pozemku oproti 
zimnému štadiónu, pričom chce pozemok oplotiť a rozšíriť detské ihrisko. MsZ zobralo na 
vedomie informáciu o doložení kúpnych zmlúv, potvrdzujúcich kúpu pozemkov, parcely reg. 
EKN č. 591/1 a 590/1 pánom Romanom Borovičkom. 
MsZ uznesením č. 17/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo zámer mesta Prievidza 
zameniť prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela 
registra CKN č. 3977/6, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9669 m2, evidovaná na LV 
č. 1 (pri zimnom štadióne) v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v zmysle 
predloženej snímky (požadovaných 160 m2) , za pozemky vo vlastníctve žiadateľa, parcely 
registra EKN č. 592/1, orná pôda s výmerou 134 m2, evidovaný na LV č. 5893, 591/1 orná 
pôda s výmerou 106 m2, evidovaný na LV č. 6678 a 590/1 orná pôda s výmerou 39 m2, 
evidovaný na LV č. 6180 (v LV 6678 a 6180 sú zapísané plomby – KZ, pozemky žiadateľ 
kúpil, no zatiaľ nie sú prevedené), v predpokladanej spoločnej výmere 279 m2. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  15  poslancov proti, 2 sa zdržali 
 
Mária Gatialová, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, Prievidza, požiadala o majetkové usporiadanie 
pozemkov vo vlastníctve mesta: parcely reg. EKN č. 4269 – ostatná plocha vo výmere 91 m2 
(novovytvorená parcela CKN č. 1770/5 po zameraní upravená na skutočný stav s výmerou 
97 m2) v celosti a časť pozemku parcely reg.  a EKN č. 4267/3 – ostatná plocha o výmere 
339 m2 v rozsahu výmery 71 m2 (novovytvorená parcela CKN č. 1770/10), ktoré sú súčasťou 
jej záhrady, a to formou kúpy. O uvedené pozemky sa dlhé roky stará, udržiava ich a kosí na 
vlastné náklady. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 10.01.2020.  
MsZ uznesením č. 19/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta, nehnuteľností  v k. ú. Prievidza, pozemku parcely reg. CKN č. 1770/12 
s výmerou 74 m2 (odčlenený z parcely reg. EKN č. 4269, ostatná plocha s výmerou 91 m2) 
a pozemku parcely reg. CKN č. 1770/14 s výmerou 50 m2 (odčlenený z parcely reg. EKN č. 
4267/3, ostatná plocha s výmerou 339 m2, evidovaných na LV č. 10652), ktoré boli 
odčlenené geometrickým plánom č. 3/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP 
PRIEVIDZA, s.r.o., dňa 08.01.2020,  pre Máriu Gatialovú, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, 
Prievidza,  za cenu vo výške 11,62 €/m2, spôsobom prevodu nehnuteľného majetku podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko uvedené pozemky sú bezprostredne priľahlé 
k pozemkom žiadateľky, žiadateľka sa o uvedené pozemky dlhé roky stará, udržiava ich 
a kosí na vlastné náklady a je pre mesto nevyužiteľný. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  19  poslancov za  
 
Spoločnosť AMPA, s.r.o., so sídlom Kľačno 169, 972 15 Kľačno, IČO: 47184094,  požiadala 
o nájom časti pozemku  z parc. C KN č. 2120/1 v rozsahu výmery 45 m2,  pred kaviarňou na 
Námestí slobody 2 v Prievidzi, za účelom prevádzkovania letnej terasy. Zámer bol 
zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.12.2019.  
MsZ uznesením č. 19/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo prenechanie do nájmu 
dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely 
registra C KN  č. 2120/1 v rozsahu výmery 40 m2, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia 
– terasy, so záberom počas celého roka,  spôsobom  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  nakoľko 
medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho 
obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré 
bude slúžiť obyvateľom mesta, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie 
od 15.4. 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, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu 
v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným Regulatívom letných terás na 
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Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne v Prievidzi, pre  
spoločnosť AMPA, s.r.o., so sídlom Kľačno 169, 972 15 Kľačno, IČO: 47184094. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  17  poslancov za, 1 proti, 2 sa zdržali 
 

Ľubica Burešova informovala o návrhu mesta Prievidza  na určenie výšky nájomného za rok 
2020  pre spol. 2  brothers, s. r. o., Opatovce nad Nitrou 543, za nájom nehnuteľností – 
časti  pozemkov  vo vlastníctve  v meste Prievidza  v k.ú. Prievidza prenajatých NZ č. 
20/16   pre realizáciu projektu „Zelené bicykle“ na  účel   osadenia 
stojanov  pre  „Zelené  bicykle“ v počte 16 ks, v rozsahu výmery 3 m2/1ks stojan (t. j. 
maximálne  5 ks bicyklov) vo výške 1 €/rok/celý predmet nájmu. 
Július Urík sa pýtal, či mesto podporuje aj občianske združenie 2  brothers  aj spoločnosť 
2  brothers, s. r. o.   Požiadal o písomnú odpoveď. 
MsZ uznesením č. 20/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo výšku nájomného  1 
€/rok/celý predmet nájmu pre spoločnosť  2 brothers, s. r. o., Opatovce nad Nitrou 
543,  na  účel   osadenia stojanov  pre „Zelené bicykle“ v počte 16 ks, v rozsahu výmery 3 
m2/1ks stojan (t. j. maximálne  5 ks bicyklov)  s tým, že  výška nájmu sa stanoví do 
31.12.2020 a na prelome rokov 2020-2021 bude  opätovne prehodnotená. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  19  poslancov za,  2 sa zdržali 
 

 
Ľubica Burešová podala informáciu o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom 
Prievidza dňa 21.11.2019 na základe uznesenia MsZ č. 365/19 zo dňa 28.10.2019 
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 nachádzajúcu sa 
na Ciglianskej ceste 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 - 
stožiarov a kábelovej  prípojky. Nebol doručený žiaden súťažný návrh na uzavretie zmluvy 
na kúpu nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu.   MsR uznesením č. 25/20 zo dňa 20. 1. 
2020 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21.11.2019 na 
základe uznesenia MsZ č. č. 365/19 zo dňa 28.10.2019  ako neúspešnú. 
K informácii prijalo MsZ uznesenie č. 21/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  18  poslancov za, 1 proti,  1 sa zdržal 
 
MsZ uznesením č. 22/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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 - stožiarov a kábelovej prípojky, formou novej obchodnej verejnej 
súťaže s podmienkami: účel využitia - v súlade s územným plánom mesta Prievidza, kúpna 
cena -  minimálne vo výške 372.800,00 € (40% pôvodnej ceny 932.000,00 €), termín úhrady 
kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, víťaz obchodnej verejnej súťaže sa 
zaväzuje vstúpiť do práv a povinností prenajímateľa vo vzťahu k nájomcov bytov. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  20  poslancov za, 1 proti,  1 sa zdržal 
 
Spoločnosť ReFrix, s.r.o., so sídlom Pod traťou 9,  Kežmarok, požiadala o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/28, ostatná 
plocha,  v rozsahu výmery 37 m2, nachádzajúceho sa vedľa prevádzky autoumyvárne vo 
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vlastníctve žiadateľa na Ul. olympionikov  v Prievidzi, na účel udržiavania okolitého areálu 
čisto, zveľadenia pozemku a vysadenia ďalšej zelene. 
Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia požiadala právnu 
kanceláriu o podanie podnetu na vykonanie štátneho stavebného dohľadu za účelom 
prešetrenia, či bola stavba zrealizovaná v súlade so stavebným povolením vrátane všetkej 
prináležiacej dokumentácie. Vykonaním ŠSD orgán ŠSD zistil viaceré závady. V súčasnosti 
spoločnosť ReFrix zabezpečuje  odstránenie zistených závad a nedostatkov. 
MsZ uznesením č. 23/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo zámer mesta Prievidza 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku z parcely registra C KN č. 3978/28, ostatná plocha   v rozsahu výmery 37 m2,  
zapísanej na LV č. 1, nachádzajúcej sa na Ul. olympionikov  v susedstve budovy vo 
vlastníctve žiadateľa,   pre spoločnosť ReFrix, s.r.o., so sídlom Pod Traťou 9, Kežmarok, na 
účel  starostlivosti o pozemok a výsadby  zelene. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  18 poslancov proti,  4 sa zdržali 
 
Soňa Žambokrétyová A – Sport,  Ul. olympionikov 1a,  Prievidza,  požiadala o zníženie 
rozsahu výmery pozemku parcely reg. C KN č. 3978/28, ostatná plocha, prenajatého na 
základe Nájomnej zmluvy č. 1/2005 v znení dodatkov č. 1 a 2, nachádzajúceho sa na Ul. 
olympionikov 1 v Prievidzi, na 15 m2,  za účelom vysadenia zelene. Zároveň požiadala 
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/29, 
ostatná plocha,  v rozsahu výmery 37 m2, nachádzajúceho sa vedľa prevádzky vo vlastníctve 
žiadateľky na Ul. olympionikov 1 v Prievidzi, na účel vysadenia  zelene a starostlivosti o ňu. 
Nájomnou zmluvou č. 1/2005 a zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo 
dňa 13.4.2005  prenechalo mesto Prievidza do nájmu Soni Žambokrétyovej A – Sport,  
Olympionikov 1a,  Prievidza za účelom vybudovania BIKE – parku – bicyklové dráhy, skate 
a korčuliarske dráhy, s cenou nájmu 1,00 Sk/rok.  Doplnkom č. 1 k Nájomnej zmluve                    
č. 1/2005 zo dňa 23.04.2009 boli zmenené výmery predmetu nájmu a Doplnkom č. 2 bol 
zmenený účel nájmu: pozemky sa prenajímajú za účelom využitia na doteraz vybudované 
úpravy, t.j. prístupovú komunikáciu k polyfunkčnému objektu, parkovacie plochy, terasu, 
úpravu okolia s použitím okrasných prvkov, drevín s možnosťou využitia voľnej plochy na 
športové aktivity. Podľa aktuálneho výpisu  listu vlastníctva č. 1 má parcela v súčasnosti č. 
3978/28 výmeru 52 m2, pričom táto skutočnosť nebola v NZ zohľadnená. 
Na príslušných komisiách MsZ, ktoré sa žiadosťou zaoberali, bolo konštatované, že nájomca 
doteraz nevybudoval parkovacie plochy tak,  ako je dohodnuté v nájomnej zmluve.  
Soňa Žambokrétyová oznámila, že časť pozemkov má v prenájme od Bojnického urbariátu.  
Na vybudovaných spevnených plochách ešte nie je položená zámková dlažba z dôvodu 
sporu  o vlastnícke právo k pozemkom medzi mestom Prievidza a Bojnickým urbariátom.  

 
Branislav Gigac predložil poslanecký návrh na stiahnutie žiadosti Soni Žambokrétyovej A – 
Sport,  Ul. olympionikov 1a,  Prievidza,   z rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi zo 
dňa 27. 01. 2020. 
MsZ uznesením č. 24/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo poslanecký návrh 
Branislava Gigaca na stiahnutie žiadosti Soni Žambokrétyovej A – Sport,  Ul. olympionikov 
1a,  Prievidza,  z rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi zo dňa 27. 01. 2020. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za, 5 proti, 10 sa zdržalo  
 
MsZ uznesením č. 25/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo  zmenu predmetu nájmu  
Nájomnej zmluvy č. 01/2005 zo dňa 13.04.2005 v znení Doplnku č. 1 a Doplnku č. 2  
znížením  rozsahu výmery pozemku parcely reg. C KN č. 3978/28, ostatná plocha, na 15 m2 
pre Soňu Žambokrétyovú,  s miestom podnikania Ul. olympionikov 1, Prievidza,  zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosť v k. 
ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/29, ostatná plocha,  v rozsahu 
výmery 37 m2, vedeného na LV č. 1, nachádzajúcej sa na Ul. olympionikov 1 v susedstve 
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budovy vo vlastníctve žiadateľky,   pre Soňu Žambokrétyovú,  s miestom podnikania Ul. 
olympionikov 1, Prievidza,  na účel  starostlivosti o pozemok a výsadby  zelene. 
Prezentácia: 16 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  13 proti, 3 sa zdržali  
 

Spoločnosť BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r. o., so sídlom Košovská cesta 20, 
971 13  Prievidza, požiadala o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku  parcela 
registra C KN č.  1313/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 150 m2, na účel 
založenia trávnika a nasadenia okrasnej dreviny. Pozemok sa nachádza sa Košovskej ceste, 
je zaburinený a porastený náletovými drevinami, ktoré mesto musí orezávať z dôvodu 
bezpečnosti cestnej premávky. 
 
MsZ uznesením č. 26/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela 
registra E KN č.  2323/1, ostatné plochy v rozsahu výmery  150 m2, vedený na liste 
vlastníctva č. 10652, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre  spoločnosť 
BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r. o., so sídlom Košovská cesta 20, 971 13  Prievidza, 
na účel založenia trávnika a nasadenia okrasnej dreviny. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie:  17 proti, 4 sa zdržali  
 
Spoločnosť SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r. o., so sídlom Jánošíková ul. 40068/1, 971 01 
Prievidza, požiadali o prechod nájmu na spoločnosť SUPER TAXI – MJM taxi s. r. o., so 
sídlom Na karasiny 247/25, 971 01  Prievidza. Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané plochy a nádvorie  
s výmerou 30 m2. Pozemok sa nachádza v komplexe autobusovej stanice na Ulici T. 
Vansovej v Prievidzi. Spoločnosť SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r. o., má na predmetný 
pozemok uzatvorený nájomný vzťah na základe Nájomnej zmluvy č. 3/2015 zo dňa 29. 04. 
2015. 
MsZ uznesením č. 27/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo prechod nájmu  zo 
spol. SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r. o., so sídlom Jánošíková ul. 40068/1, 971 01 
Prievidza,  na spoločnosť SUPER TAXI – MJM taxi  s. r. o., so sídlom Na karasiny 247/25, 
971 01  Prievidza (NZ č. 3/2015 zo dňa 29. 04. 2015).  Predmetným uznesením MsZ 
neschválilo zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 30 m2, v celosti, vedeného na LV č. 1, pre spoločnosť SUPER TAXI – 
MJM taxi s. r. o., so sídlom Na karasiny 247/25, 971 01 Prievidza, na účel stanoviska taxi 
služby. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov proti, 4 sa zdržali 
 
MsZ uznesením č. 28/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta Prievidza 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 30 m2, 
vedeného na LV č. 1, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  účel využitia: 
stanovisko taxi služby, nájomné: minimálne vo výške 170,00 €/m2/rok, úhrada nájomného: 
mesačne, doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou, platná licencia na 
prevádzku taxi služby. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky doručené návrhy. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku.  
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K bodu 8) 
„Diskusia pre obyvateľov“ 

 Ing. Jana Michaličková vystúpila na rokovaní MsZ s požiadavkou na písomné 
vyjadrenie primátorky mesta k protokolu, ktorým bola zistená šikana v spoločnosti PTH, a.s.  
Konštatovala, že na decembrovom rokovaní MsZ  požiadala o písomnú odpoveď, ktorá jej 
doručená zatiaľ nebola.  Ing. Jana Michaličková sa pýtala na opatrenia, ktoré  prijala 
spoločnosť a mesto ako majoritný vlastník akcií v spoločnosti PTH, a.s.  Primátorka mesta 
uviedla, že na rokovaní MsZ v decembri bolo pani Michaličkovej odpovedané ústne, boli jej 
dostatočne vysvetlené veci, na ktoré sa pýtala.  Ing. Jana Michaličková nebola s odpoveďou 
spokojná a žiadala opäť o vyjadrenie primátorku mesta.  Primátorka mesta uviedla, že sa 
k danej veci môže vrátiť. Ing. Jana Michaličková informovala, že danú odpoveď zverejní pre 
všetkých obyvateľov mesta. Ďalej hovorila o dôvodoch jej pravidelných vystúpení na 
rokovaní MsZ.  
Druhý príspevok smerovala Ing. Jana Michaličková k vyjadreniu zástupcu primátorky mesta - 
JUDr. Ing. Ľubošovi Maxinovi, PhD., pričom poznamenala, že nie je bývalá kontrolórka, ale 
v minulosti zastávala funkciu hlavnej kontrolórky mesta.  
Tretí príspevok smerovala k poslancovi Ing. Branislavovi Bucákovi s konštatovaním, že mu 
pravdepodobne vadia jej vystúpenia a vyzvala ho k prečítaniu si etického kódexu voleného 
predstaviteľa mesta.  

V rámci diskusie pre obyvateľov požiadal o slovo p. Hartmann.  Zaoberal sa 
problematikou umiestnenia autobusovej zástavky vo Veľkej Lehôtke. Konštatoval, že 
dokument ohľadom tejto problematiky bol odvysielaný aj v regionálnej televízii.  Požiadavku 
týkajúcu sa umiestnenia zastávky rieši dlhodobo.  V mesiaci november poslal na mesto 
žiadosť, odpoveď mu zatiaľ doručená nebola.  
Mgr. Michal Ďureje sa taktiež vyjadril k téme umiestnenia zastávky vo Veľkej Lehôtke. 
Uviedol, že v danej veci  kontaktovali mesto z MY Hornonitrianske noviny.  Juraj 
Ohradzanský, predseda VVO  č. 5,  podotkol,  že tvrdenie pána Hartmanna, že na danom 
mieste bola smrteľná dopravná nehoda, sa nezakladá na pravde.    
Primátorka mesta  požiadala prednostu MsÚ o zvolanie pracovného stretnutia k danej veci.  
Ing. Miroslav Žiak smerom k p. Hartmannovi uviedol, že členovia poslaneckého klubu 
demokratickej opozície sa s ním radi stretnú a porozprávajú. 
 
Rokovanie MsZ pokračovalo v prerokovávaní žiadostí, návrhov a informácií v rámci bodu 
„Majetkovoprávne veci“. 

K bodu 7) 
Ľubica Burešová podala informáciu o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej 

mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 367/19 zo dňa 28. 10. 
2019 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza, 
a to: objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 
12 C, na liste vlastníctva vedeného 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 nádvorie 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 nehnuteľnosti sú vedené na liste 
vlastníctva č. 1, s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu. 
Bolo doručených  9 súťažných návrhov na uzavretie zmluvy. MsR uznesením č. 32/20 zo 
dňa 20. 1. 2020 vyhodnotila ďalšiu obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 
21. 11. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 367/19 zo dňa 28. 10. 2019 ako úspešnú, 
najvhodnejší súťažný návrh na prevod nehnuteľností podľa písm. a) predložila spoločnosť: 
Orva color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 12, 971 01 Prievidza. MsR požiadala primátorku 
mesta  uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou Orva color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 
12, 971 01 Prievidza, ktorej súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností 
v ďalšej obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 367/19 zo dňa 28. 10. 2019 bol 
vyhodnotený ako najvhodnejší s podmienkami:  účel využitia: v zmysle územného plánu 
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mesta Prievidza ako rekonštrukcia budovy na bytové jednotky, kúpna cena objektu: 
147 657,00 €, kúpna cena pozemkov vo výške: 41,50 €/m2, za pozemky spolu vo výške: 
63 453,50 € ,  kúpna cena spolu: 211 110,50 €, termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy.  
Prezentácia: 17 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 17 poslancov za 
 
MsZ uznesením  č. 30/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie  informáciu 
o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe 
uznesenia MsZ č. 344/19 zo dňa 30. 09. 2019 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy 
na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej na liste vlastníctva č. 1, a to: pozemku 
parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8 602 m2, v celosti, nachádzajúci 
sa na Západnej ulici v Prievidzi v areáli priemyselného parku, s účelom prevodu na 
podnikateľské účely v zmysle územného plánu. Nebol doručený žiaden súťažný návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti. 
MsR uznesením č. 33/20 zo dňa 20. 01. 2020 vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž 
vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 344/19 zo dňa 
30. 09. 2019 ako neúspešnú, nebol podaný žiaden súťažný návrh.  
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
MsZ uznesením č. 31/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú.      Prievidza, a to pozemok parcela 
registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8602 m2 v celosti, vedený na liste 
vlastníctva č. 1, formou  opakovanej obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  

1.    účel využitia: na podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta,  

2.   kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 11,24 €/m2 (80 % z pôvodnej ceny podľa 

ZP č.  162/2019),  

3.    termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,  

4.   povinnosť kupujúceho uzatvoriť zmluvu na služby so spol. SMMP, s. r. o.,  Prievidza 

súčasne s kúpnou zmluvou,  

5.   kupujúci berie na vedomie, že bol predávajúcim upozornený, na základe vyjadrenia 

správcu SMMP, s. r. o., Prievidza, že hoci v katastri nehnuteľnosti je vecné bremeno 

zapísané, momentálne jestvujúce inžinierske siete sú kapacitne nevyhovujúce a  nie 

sú využiteľné na realizáciu prípojok. Kupujúci je povinný si prípojky zabezpečiť na 

vlastné náklady. 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za 
 
Spoločnosť A T.O.S. LR,  s.r.o., so sídlom Lúčna ul. 8, 971 01  Prievidza, požiadala o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku  parcela registra C KN č.  8122/21, orná pôda s 
výmerou 5 403 m2, na účel výstavby prevádzkovej haly. Pozemok sa nachádza neďaleko 
Riečnej  ulice mimo zastavaného územia obce. 
MsZ uznesením č. 32/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra 
C KN č.  8122/21, orná pôda s výmerou 5 403 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1, 
pre  spoločnosť A T.O.S. LR,  s.r.o., so sídlom Lúčna ul. 8, 971 01 Prievidza, na účel 
výstavby prevádzkovej haly. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov proti 
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Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza, požiadali 
o majetkovoprávne usporiadanie v rámci výkonu prevádzky verejného osvetlenia starých 
stĺpov s podzemným káblom, ktoré boli napojené na objekt bývalej mliekarne na Ulici 
J.I.Bajzu. Jeden stĺp sa nachádza na časti pozemku parcela registra CKN č. 5156/2, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 957m2 zapísaný na LV č. 3345 vo vlastníctve PM 
Immobilien, s.r.o., Bánovce nad Bebravou a druhý stĺp sa nachádza na pozemku, parcela 
registra CKN č. 5156/7, ostatná plocha vo výmere 75 m2, zapísaný na LV č. 1 vo vlastníctve 
mesta Prievidza. Časť tejto ulice nie je vôbec osvetlená, a preto žiadajú tieto stĺpy 
a pozemok majetkovoprávne usporiadať. 
MsZ uznesením č. 33/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo majetkovoprávne 
usporiadanie časti pozemku parcela registra CKN č. 5156/2, zastavané plochy a nádvoria 
v rozsahu výmery 1m2, zapísaný na LV č. 3345 vo vlastníctve PM Immobilien, s.r.o., 
Bánovce nad Bebravou a to formou nájmu za 1 € jednorazovo za celý predmet nájmu a 
majetkovoprávne usporiadanie dvoch starých stĺpov s podzemným káblom na Ulici J.I.Bajzu 
bezodplatným prevodom do majetku mesta.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 
Ing. Martin Maslen, trvalý pobyt Jánošíkova ulica č.  3058/13A, 971 01 Prievidza a manželka 
Ing. Marcela Maslenová, trvalý pobyt Námestie SNP č. 49/26, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, 
opakovane požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku parcela registra 
C KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 211 m2, prípadne zmenšenú výmeru 
v rozsahu 132 m2,  na účel rozšírenia záhrady. Pozemok sa nachádza na Rovnej ulici 
v Prievidzi. 
MsZ uznesením č. 34/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  pozemku parcela 
registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha  v rozsahu výmery 211 m2, prípadne zmenšenú 
výmeru v rozsahu 132 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Ing. 
Martina Maslena, trvalý pobyt  Jánošíkova ulica č.  3058/13A, 971 01 Prievidza a manž. Ing. 
Marcelu Maslenovú, trvalý pobyt Námestie SNP č. 49/26, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, na 
účel rozšírenia záhrady.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 12 poslancov proti, 8 sa zdržalo 
 
Ing. Marián Okresa a manželka, spoločne trvalý pobyt Jánošíková ulica  č. 542/11, 971 01  
Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C 
KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 53 m2, na zriadenie vstupu na priľahlé 
nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Pozemok sa nachádza na Rovnej ulici v Prievidzi,  
MsZ uznesením č. 35/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo  zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  pozemku parcela 
registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha  v rozsahu výmery 53 m2, podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom pre Ing. Mariána Okresu a manželku, spoločne trvalý pobyt 
Jánošíková ulica č. 542/11,  971 01 Prievidza, na účel zriadenia vstupu.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 14 poslancov proti, 7 sa zdržalo 
 
Jozef Privitzer a manž., spoločne trvalý pobyt Krížna ulica č. 698/8, 971 01  Prievidza, 
opakovane požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Malá Lehôtka, časti pozemku parcela 
registra C KN č. 164, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 168 m2 alebo 94 m2, na 
účel  zriadenia záhrady. 
Branislav Gigac poznamenal, že p. Privitzer sa odvolal voči pokute, ktorú mu vyrubilo  mesto 
Prievidza. Okresný úrad Trenčín rozhodnutie vrátil do Prievidze.   Ing. Miroslav Žiak dodal, 
že upozorňoval, že výška pokuty je vysoká.  JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že ide o prenesený 
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výkon štátnej správy, nadriadený orgán  rozhodnutie vrátil mestu z titulu  zlého posúdenia 
právneho stavu veci. Mesto sa však s názorom nadriadeného orgánu jednoznačne 
nestotožňuje,  a preto mesto dalo podanie na prokuratúru do Trenčína, aby usmernil 
nadriadený orgán. Čo sa týka výšky sankcie, tú nadriadený orgán nespochybnil.  
MsZ uznesením č. 36/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Malá Lehôtka, časť  pozemku 
parcela registra C KN č. 164, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 168 m2 alebo 
94 m2,  pre Jozefa Privitzera a manž., spoločne trvalý pobyt Krížna ulica č. 698/8, 971 01 
Prievidza, na účel zriadenia záhrady.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 14 poslancov proti, 7 sa zdržalo 
 
JUDr. Róbert Pietrik podal aktuálnu informatívnu správu o ďalšom postupe v právnej veci  o 
náhrade škody na zdraví z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia obyvateľky mesta 
Prievidza uplatnenej na Okresnom súde Prievidza v súdnom konaní sp. zn. 10C/21/2013. 
Po rokovaní MsR  2. 12. 2019 právna kancelária podala odvolanie proti rozsudku.  Otázka 
odvolania bola následne riešená aj na rokovaní MsZ, ktoré uznesením č. 419/19 rozhodlo 
nepodať odvolanie.  Rešpektujúc uznesenie právna kancelária pripravila späťvzatie 
podaného odvolanie, pričom však bolo zistené, že žalobkyňa zmenila svoje rozhodnutie 
deklarované na pojednávaní pred vynesením rozsudku  a rovnako dňa 3. 12. 2019 podala 
odvolanie.  Vzhľadom na zmenené a nové skutočnosti právna kancelária pripravila návrh na 
zrušenie uznesenia MsZ č. 419/19. 
MsZ uznesením č. 37/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zrušenie uznesenia MsZ č. 
419/19 zo dňa 09.12.2019 o neschválení podania odvolania proti Rozsudku Okresného súdu 
Prievidza sp. zn. 10C/21/2013 zo dňa 14.11.2019 vo veci náhrady za sťaženie 
spoločenského uplatnenia s príslušenstvom.   
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 

K bodu 9) 
„Interpelácie“ 

 Ing. Miroslav Žiak požiadal hlavnú kontrolórku mesta o stanovisko k vybaveniu 
sťažností p. Belianskeho. Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, 
uviedla, že  na základe interpelácie poslanca Ing. Miroslava Žiaka vykonala v septembri 
2019 kontrolu vybavovania a prešetrovania sťažností podaných pánom Belianskym. 
Výsledok bol podaný v správe o rozpracovaných a skončených kontrolách. Sťažnosti boli 
prešetrené, o výsledku bolo MsZ informované. Pripomenula, že p. Beliansky podal dve 
sťažnosti, jednu na zamestnanca mesta a druhú sťažnosť  smeroval na bývalého riaditeľa 
ZpS, pri ktorej pán Beliansky  namietal zle vypočítanú úhradu za poskytovanú službu. Hlavná 
kontrolórka informovala o výsledkoch prešetrenia.  Pri prvej sťažnosti boli zistené poručenia 
(žiadosť vybavená po lehote, možné porušenie etického kódexu a pod.)  Čo sa týka druhej 
sťažnosti – p. Beliansky žiadal vrátiť finančné prostriedky podľa vtedy neúčinného VZN 
mesta, čo nebolo možné.  
 Ing. Miroslav Žiak  interpeláciu smeroval k riaditeľke KaSS a pýtal sa, koľko stál 
mestský ples,  požiadal o vyúčtovanie plesu.   Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS, uviedla, že 
v tomto čase ešte nie sú k dispozícii všetky faktúry a dodala, že z rozpočtu KaSS sa ples 
nehradil.   

Branislav Gigac sa zaujímal na  dodržiavanie VZN o používaní zábavnej 
pyrotechniky. Interpeláciu smeroval voči náčelníkovi MsP, pýtal sa, či MsP vyrubila nejakú 
pokutu počas „Silvestra“.  
Branislav Gigac sa ďalej pýtal, či bola na mesto doručená odpoveď p. Simušiaka vo veci 
udelenia súhlasu na zverejnenie osobných údajov -  výška odmeny za vykonanú kontrolu 
v MHD.  Ak odpoveď doručená mestu nebola,  žiadal o informáciu,  kedy bola táto dohoda 
o vykonaní kontroly v MHD uzavretá.   
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Branislav Gigac požiadal o celý spis, ako bola vybavovaná  sťažnosť a susedský spor                   
p. Partika.  Branislav Gigac  požiadal  MsP, aby v týchto zimných mesiacoch tolerovali 
parkovanie na spevnenej ploche na vnútrobloku na Ul. Roháča a Urbánkova a nedávali 
občanom  „papuče“. Ďalej  informoval o nehode na jednosmerkách na Ul. Ľ. Ondrejova.  
Požiadal o osadenie zábradlia resp. zábran. 
Branislav Gigac uviedol, že dostal z mesta odpoveď ohľadom zadĺženosti  a vyjadril sa k tejto 
téme.  Július Urík ako predseda Dozornej rady spol. SMMP, s.r.o., informoval o činnosti 
dozornej rady spoločnosti.  Počas roka DR zasadala 6krát.  
Branislav Gigac požiadal Ing. Ľuboša Jelačiča, zástupcu primátorky mesta, o predloženie 
správy o transformácii hornej Nitry na MsZ.  Hovoril o výsledkoch hodnotenia TIS v mestskej 
spoločnosti TSMPD, s.r.o. Primátorka mesta uviedla, že v tejto veci boli už prijaté nejaké 
opatrenia, komunikujú aj s p. primátorom mesta Partizánske, nakoľko tiež mali niektoré časti, 
ktoré sa týkali mestských spoločností rovnako hodnotené, spoločne navrhnú niektoré veci, 
nakoľko aj zo strany miest je nespokojnosť, ako  niektoré časti TIS hodnotila.  
MDDr. Veronika Drábiková požiadala o osadenie rekreačných smetných košov na Ul. 
Bukovčana, Žarnova  (ako sú ihriská). Konštatovala, že v týchto lokalitách chýbajú malé 
smetné koše, ako aj koše na psie exkrementy. 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová hovorila o nutnosti vykonávania deratizácie mesta. Taktiež 
hovorila o chýbajúcich  smetných košoch na sídlisku Necpaly. 
Ing. Natália Svítková v súvislosti s dlhom mesta uviedla, že mesto sa za posledné roky 
výrazne rozvíja, rastie.  Branislav Gigac apeloval, že napríklad mesto Trnava sa tiež rozvíja, 
ale dlh mesta nerastie.  Ing. Natália Svítková dodala, že mesto, ktoré dáva poslanec za 
príklad mestu Prievidza, zvyšovalo dane o 200 %.  Primátorka mesta na záver dodala, že 
mesto Trnava je krajským mestom, má príjmy v úplne inej výške ako mesto Prievidza, preto 
nie je namieste porovnávanie mesta Prievidza a mesta Trnava.  
 

K bodu 10) 
„Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť 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 27. 01. 2020 
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              František Krško 

overovateľ I.                             overovateľ II. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

  prednosta MsÚ        primátorka mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 

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