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

konaného dňa 27. 09. 2021 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:           8.00 h 
Ukončenie zasadnutia:     12.00 h  
 
Prítomní poslanci:    23 poslancov podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:          JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Mgr. Libor Mokrý 
     
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 
   Ing. Daniela Mendelová – ref. kancelárie prednostu MsÚ 
   Mgr. Michal Ďureje – hovorca mesta 

Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kancelárie primátorky mesta 
   Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru 

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 cestovného ruchu 
   JUDr. Emília Kačmárová – zast. vedúca právnej kancelárie 
   Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Natália Topáková – ref. právnej kancelárie 
   Ing. Ivan Kotrík – vedúci referátu informatiky 
   Mgr. Monika Franková – ref. pre elektronizáciu a OOÚ 
   Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS 
   JUDr. Ján Martiček – konateľ SMMP, s. r. o. 
   Mgr. Ivan Jahodník – zástupca náčelníka MsP pre legislatívu 
    

- 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  20 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, 
čím bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné. 
 
Rokovanie viedla JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta. Helena Dadíková 
vykonávala funkciu  spravodajcu  mestskej rady. 
 
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z rokovania MsZ:  Ing. Branislava 
Bucáka, Bc. Branislava Gigaca.  
 
Primátorka mesta predložila návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Petra Paulíka   – za 
predsedu,  Ing. Natáliu Svítkovú  – za členku, MVDr. Vladimíra Petráša  – za člena. 
MsZ uznesením č. 238/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov za, 2 sa zdržali 
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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) Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 

2020/2021 

3) Koncepcia rozvoja športu v meste Prievidza  na roky 2021 - 2031 

4) Informácia o pripravenom projekte s názvom „Udržateľná kultúra v meste 

Prievidza“ 

5) Informácia k prevádzke elektrických kolobežiek v meste Prievidza (predstavenie 

novej služby) 

6) Majetkovoprávne veci  

7) Výročná správa akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., za 

obchodný rok 2020 

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) D i s k u s i a   p o s l a n c o v  a  p o s l a n e c k é  p o d n e t y 

11) Z á v e r   

 
Primátorka mesta uviedla, že prezentácia elektrických kolobežiek Bolt je plánovaná              

na 9.00 h a prerokovanie Výročnej správy spol. PTH, a.s., na 11.00 hodinu.  

 

Bc. Branislav Gigac uviedol, že na predchádzajúcom rokovaní MsZ požiadal primátorku 
mesta o zvolanie pracovného stretnutia k určeniu počtu poslancov a volebných obvodov pre 
volebné obdobie 2022 – 2026. Pýtal sa, prečo takéto stretnutie zo strany primátorky mesta 
zvolané nebolo. JUDr. Katarína Macháčková  reagovala s tým, že zákon stanovuje čas, kedy 
je potrebné riešiť počty volebných obvodov a poslancov.  Bc. Branislav Gigac uviedol, že 
v zmysle legislatívy najneskôr 110 dní pred konaním volieb do orgánov samospráv, teda 
vyjadril názor,  že určenie počtov je možné zrealizovať aj skôr. Uviedol, že niektoré mestá 
ako napr. Stupava už počty poslancov a volebných obvodov riešili.  Primátorka mesta 
poznamenala, že požadované stretnutie môže zvolať, i keď momentálne sa jej to nezdalo 
efektívne, napriek tomu vyzvala poslancov, aby prípadné návrhy podali písomne. Bc. 
Branislav Gigac uviedol, že na najbližšie MsZ podá poslanecký návrh, pripraví ho spolu 
s odborníkmi, právnikmi tak, aby bol v súlade s legislatívou.  
 

Primátorka mesta predložila návrh na schválenie programu rokovania v znení, ako bol 
zverejnený na úradnej tabuli mesta.  
MsZ uznesením č. 239/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 27.09.2021. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 2) 
Správu o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 

2020/2021 predložila Michaela Šaálová, podpredsedníčka Rady mladých mesta Prievidza.  
Michaela Šaálová informovala o aktivitách poradného orgánu počas roka 2020/2021.  Rada 
mladých sa stretla šesťkrát, výbor sa stretával podľa potreby, minimálne dvakrát mesačne.  
Činnosť v tomto období ovplyvnila pandemická situácia, napriek tomu uskutočnili viacero 
podujatí ako napr. teambuilding Rady mladých, ktorý sa konal v CVČ v Prievidzi,  čistenie 
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rieky Nitry,  Fórum detí a mládeže mesta Prievidza.  Michaela Šaálová informovala o pláne 
aktivít. 
Bc. Branislav Gigac poďakoval Rade mladých za aktivity. Konštatoval, že do budúcnosti by 
privítal, keby sa Rada mladých viac zapájala do diania v meste.  Osobne poďakoval pani K. 
Cifríkovej, ktorá úzko spolupracuje s týmto poradným orgánom mesta.  K poďakovaniu sa 
pripojil aj predseda komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít Ing. Branislav Bucák.  
V závere tohto bodu rovnako za činnosť a aktivity Rade mladých, pani K. Cifríkovej 
poďakovala aj primátorka mesta, pričom dodala, že sa teší na spoločné aktivity v ďalšom 
období.  
MsZ uznesením č. 240/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie  Správu 
o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2020/2021. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za  
 

K bodu 3) 
Koncepciu rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031 predložil Ing. Ľuboš 

Jelačič,  zástupca primátorky mesta.  
Ing. Ľuboš Jelačič uviedol, že koncepciu športu tvorí analytická a strategická časť.  
Analytickú časť dotvárajú názory riaditeľov škôl, predstaviteľov športových klubov i postoj 
verejnosti. V strategickej časti dokumentu sú uvedené priority vyplývajúce z identifikovaných 
problémov a návrhov ich riešenia.  Mesto Prievidza bude pokračovať v podpore 
predovšetkým mládežníckeho športu.  Ing. Ľuboš Jelačič sa poďakoval členom pracovnej 
skupiny, ktorá tvorila návrh  predloženého dokumentu.  
PaedDr. Eleonóra Porubcová uviedla, že už na komisii školstva a kultúry predložila 
pripomienky ku koncepcii športu.  Konštatovala, že v materiáli nie je spomenutý 
profesionálny šport, ďalej dodala, že deti a mládež potrebujú športové vzory, mesto má 
tradíciu v oblastiach športu a pod. Bc. Branislav Gigac požiadal predkladateľa, aby reagoval 
na pripomienky, ktoré boli vznesené na komisii školstva a kultúry.  
Ing. Ľuboš Jelačič konštatoval, že poslanec Bc. Branislav Gigac namietal na komisii údaje 
v analytickej časti.  Ing. Ľuboš Jelačič uviedol, že tieto údaje sú správne. Bc. Branislav Gigac 
nesúhlasil, uviedol, že v materiáli nie je správny údaj o počte pinpongových stolov, ani 
o počte detských ihrísk.  Ing. Ľuboš Jelačič dodal, že údaje boli poskytnuté od správcu t. j.  
spol. TSMPD, s.r.o., preto nemá dôvod spochybňovať tieto údaje.  
Helena Dadíková uviedla, že mesto Prievidza je jedna z mála samospráv, ktorá vie zistiť 
počty detských ihrísk, zariadení, keď mesto preverovalo situáciu v iných mestách, 
samosprávy nemali takúto dokumentáciu.  Ing. Branislav Bucák uviedol, že vrcholový šport 
mesto podporuje predovšetkým zvýhodneným prenájmom. 
MsZ uznesením č. 241/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo Koncepciu rozvoja športu 
v meste Prievidza na roky 2021 – 2031. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za, 6 sa zdržalo 
 

K bodu 4) 
Informácie o pripravovanom projekte s názvom „Udržateľná kultúra v meste 

Prievidza“  predložil Mgr. Ivan Benca,  vedúci referátu pre projekty a investície.  
 
Cieľom projektu je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery 
adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19 
v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v mesta Prievidza. Očakávaný cieľ sa dosiahneme 
prostredníctvom zabezpečenia zvýšenia kvality služieb s cieľom udržania lojality 
návštevníkov do budúcnosti a zároveň  zabezpečením modernizácie, inovatívnosti 
a  zvýšenia hygienických štandardov kultúrnych inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na 
prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 v budúcnosti. 
Zámerom je nákup sedadiel a zásuvného hľadiska do sály a na balkón, modernizácia 
technického zázemia kultúrneho domu, zvýšenie hygienických štandardov pre zamestnancov 
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a návštevníkov kultúrneho strediska zakúpením bezobsluhových turniketov s dezinfekciou 
rúk,  čítačkou QR kódov atď.  Žiadateľom je Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi.  
Celkový rozpočet projektu je vo výške 279 059,73 €, kofinancovanie je vo výške 5 %, t. j. 10 
tis. €, predpokladané neoprávnené výdavky na projekt sú vo výške 69 059,73 €. 
MsZ uznesením č. 242/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom IROP-PO7–SC77-2021-75  na 
projekt  s názvom: „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“, zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Udržateľná kultúra v meste 
Prievidza“ vo výške 10 000,00 EUR,  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta vo výške 69 059, 73 €. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za  

 
K bodu 6) 

 Žiadosti o zriadenie vecných bremien predkladala Ing. Petra Briatková, ref. právnej 
kancelárie.  

 
Spoločnosť GORDY, s. r. o.,  so sídlom  Staničná ul. 30081/2,  Prievidza,  požiadala 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú.  
Prievidza (Staničná ulica) parcela registra C KN č. 1184/70 , zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 650 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody (v dĺžke cca 7,010 m), 
kanalizácie (v dĺžke cca 7,010 m), elektriky (v dĺžke cca 7,010 m),  plynu (v dĺžke cca 2,305 
m)  a potrubie na dažďovú vodu v dĺžke 7,010 m, pričom inžinierske siete žiada realizovať 
formou rozkopávky . Spoločnosť GORDY, s. r. o., zároveň žiada o vydanie súhlasu 
o stavebnú úpravu v osadení sklopeného obrubníka 9 m od stánku (stanica techn. prehl. III). 
Ing. Petra Briatková podala  informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 
90/2021, ktorú vyhotovila spoločnosť GEOmark s.r.o.  dňa 20.09.2021  s  vyznačením 
priebehu IS a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP  ako diel 1-2 na časti pozemku vo 
vlastníctve mesta Prievidza  - parcela registra   C KN č. 1184/70, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 650 m2 v rozsahu 36 m2 (na základe doloženej projektovej 
dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc  (v zmysle 
uznesenia MsZ č. 114/18). 
MsZ uznesením č. 243/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. 
ú. Prievidza  parcela registra C KN č. 1184/70 , zastavané plochy a nádvoria s výmerou 650 
m2,  v časti diel 1-2 v rozsahu výmery 36 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky 
vody, kanalizácie, elektriky, plynu a potrubia na dažďovú vodu, v prospech vlastníka 
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 2375/1 a 1184/28,  podľa zamerania 
geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, vypočítanej 
z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po každej strane 
a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej 
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú 
prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej 
lokalite je 75,00 €/m2, a za podmienok: inžinierske siete realizovať formou rozkopávky,  
uloženie inžinierskych sietí, rozkopávkové a iné stavebné práce nezasiahnu do existujúcej 
stavby parkoviska tzv. „9. koľaj“,   podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po 
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude 
priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 
nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom 
výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež 
uhradí pokutu vo výške 150 eur za každý deň omeškania,  žiadateľ je povinný uzatvoriť 
zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na 
katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie 
a vydanie kolaudačného rozhodnutia, žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku 
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vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta). MsZ schválilo  
udelenie súhlasu na stavebnú úpravu na dobu neurčitú a bezodplatne pre spol. GORDY,                
s. r. o., so sídlom  Staničná 30081/2,  Prievidza, pričom stavebná úprava bude pozostávať 
v osadení sklopeného obrubníka v rozsahu 9 m od stánku (stanica techn. prehl. III), a to 
s podmienkou, že rozkopávkové a iné stavebné práce nezasiahnu do existujúcej stavby 
parkoviska tzv. „9. koľaj“. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za  
 
JUDr. Emília Kačmárová, právnička, informovala o  ponuke spol. PRIAMOS, a.s.,                      
IČO: 00695 017, ako spoločníka spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.,                          
IČO: 31558429, predať jej obchodný podiel, ktorého výška je 50 % základného imania 
spoločnosti predstavujúca 17 890 eur, mestu Prievidza o veľkosti časti podielu 12,5 % za 
odplatu 4 472,50 eur. 
Spoločnosť PRIAMOS, a.s., má podiel v spol. RTV, s.r.o., vo  výške 50 %, druhú časť 
obchodného podielu vo výške 50 % majú v rovnakej výške mestá Prievidza, Handlová, 
Bojnice a spol. KINET, s.r.o.     
Komisie MsZ a ani MsR neodporučili kúpu obchodného podielu. 
Ing. Miroslav Žiak konštatoval, že kupovať firmu, ktorá netvorí zisky, by nebol dobrý nápad.  
MsZ uznesením č. 244/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo kúpu  časti 
obchodného podielu mestom Prievidza  o veľkosti 12,5 % na základnom imaní spoločnosti 
Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., za odplatu 4 472,50 eur od spoločníka PRIAMOS, a.s., 
Prievidza.   
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov proti, 1 sa zdržal 
 
Ing. Miroslav Žiak podal poslanecký návrh a to  ponúknuť  na predaj obchodný podiel mesta 
Prievidza v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., ostatným vlastníkom 
spoločnosti. 
MsZ uznesením č. 245/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo poslanecký návrh Ing. 
Miroslava Žiaka – ponúknuť  na predaj obchodný podiel mesta Prievidza v spoločnosti 
Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., ostatným vlastníkom spoločnosti. 
Prezentácia: 21 prítomných 
Hlasovanie: 12 poslancov za, 3 proti, 4 sa zdržali 
 
Ďalšie žiadosti predkladala Ing. Petra Briatková, ref. právnej kancelárie.  
 
Ing. Edmund Glevitzký, trvalý pobyt Bazová ul. 712/20, Prievidza, požiadal o odpustenie 
zmluvnej pokuty vyplývajúcej zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo 
dňa 26.08.2019, a to z dôvodu obmedzeného finančného príjmu a Covidu 19 (zriadenie 
vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č. 14/19 dňa 28.01.2019 v znení 
uznesenia číslo 233/19 zo dňa 24.06.2019; právo umiestnenia systému odvedenia 
dažďových vôd). Dňa 05.08.2021 bol doručený mestu porealizačný Geometrický plán              
č. 15/2019, ktorý vyhotovil dňa 21.07.2021 Patricius Sova – GEOSKTEAM  a bol 
katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza overený dňa 05.08.2021. 
MsZ uznesením č. 246/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo pre budúcich 
oprávnených z vecného bremena zníženie sankcií vyplývajúcich zo Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.08.2019, a to na sumu rovnajúcu sa 10 %-
ám vypočítanej čiastky zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 
Dňa 30.8.2021 schválilo MsZ uznesením č. 205/21 zmenu uznesenia MsZ č. 396/18 zo dňa 
24.9.2018 k investičnému zámeru realizácie stavby „11008 – Prievidza – Ul. Átriová – 
Rozšírenie NNK“ žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (v zastúpení 
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PETROSTAV SK, s.r.o.), - zrušenie   podmienky „Uloženie inžinierskych sietí bude 
realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej komunikácie“.  
V nadväznosti na schválené uznesenie právna kancelária predložila návrh na zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  č. 17/19 zo dňa 28.01.2019, ktorým bolo 
schválené zriadenie vecného bremena k stavbe „11008 – Prievidza – Ul. Átriová – 
Rozšírenie NNK“ s určitými podmienkami, okrem iného aj s podmienkou - uloženie 
inžinierskych sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej 
komunikácie.  
MsZ uznesením č. 247/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 17/19 zo dňa 28.01.2019 k stavbe „11008 – Prievidza 
– Ul. Átriová – Rozšírenie NNK“ takto: v časti II. schvaľuje  sa vypúšťa podmienka „- uloženie 
inžinierskych sietí bude realizované pretlakom popod cestu bez porušenia miestnej 
komunikácie“. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 
Jaroslav Malina, trvalý pobyt Bojnická cesta 36/1, Kanianka,  požiadal o zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. 
ú. Prievidza (lokalita: Snežienková ulica), parcela registra C KN č. 5638, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 17 065 m2, právo uloženia inžinierskych sietí  – prípojky vody 
a kanalizácie k stavbe „Novostavba rodinný dom JM“ na pozemku parcela registra C KN č. 
6170/2, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena je 20,02 m2. Ing. Petra  Briatková 
podala  informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 64a/2021, ktorú 
vyhotovila spoločnosť GEOMETRA, Ing. Dana Gašparovičová  dňa 25.08.2021  s  
vyznačením priebehu IS (kanalizačnej prípojky) a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti 
GP  ako diel 1 na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza  - parcela registra   C KN č. 
5638, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 065 m2 v rozsahu 13 m2 (na základe 
doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam 
súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18). 
MsZ uznesením č. 248/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zriadenie vecného 
bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. 
ú.  Prievidza,  parcela registra C KN č. 5638, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 065 
m2, v časti diel 1 v rozsahu výmery 13 m2,  právo uloženia inžinierskych sietí – prípojku 
kanalizácie k stavbe „Novostavba rodinný dom JM“ na pozemku parcela registra C KN č. 
6170/2, v prospech vlastníka pozemku  parc. registra C KN č. 6170/2 v k. ú. Prievidza,  podľa 
zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku 
v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia  inžinierskych  sietí  a šírky  ochranného  pásma po 
každej strane a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, 
určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, 
ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je 40,00 €/m2, a za podmienok: - všetky siete viesť v zelenom páse, 
prípadne v chodníku, t. z. práce realizovať bez rozkopávky cesty; - prípojku vody – viesť tak, 
aby bola využitá existujúca prípojka k  rodinnému domu na parc. č. 6169; - prípojku 
kanalizácie viesť tak, aby sa nenarušilo teleso miestnej komunikácie (cesty)  - umiestnenie 
meračov na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na pozemkoch vo vlastníctve mesta), 
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tiež uhradí pokutu vo výške 
150 eur za každý deň omeškania,  - žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného 
bremena, ktorá spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného 
úradu Prievidza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného 
rozhodnutia. 
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Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 
Ďalšie žiadosti predkladala Ing. Natália Topáková, ref. právnej kancelárie.  
 
Nezisková organizácia Charita, n. o.  – dom. sv. Vincenta Prievidza, Košovská cesta 60/19, 
Prievidza požiadala o predĺženie lehoty rekonštrukcie strechy a to  do 31. 12. 2022. Svoju 
žiadosť odôvodnili tým, že zápis vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra 
nehnuteľnosti trval dlhší čas a taktiež pre zhotoviteľa je náročnejšie obdobie v súvislosti 
s prebiehajúcou pandémiou COVID 19. 
MsZ uznesením č. 249/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 23/21 zo dňa 25.01.2021 takto: v časti II. sa v bode 5. 
vypúšťa text „do 31.12.2021“ a nahrádza sa textom „do 31.12.2022“.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 
MsZ uznesením č. 250/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov bezodplatným prevodom do majetku mesta, nachádzajúcich sa 
v k.ú. Prievidza, vo vlastníctve Slovenská republika, v správe Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, Mierová 19, Bratislava, ktoré obyvatelia mesta užívajú a na ktorých sú 
postavené stavby – chodníky, cesty, ihriská:  

- parcela reg. EKN č. 454/3, zastavaná plocha 16 m2 – chodník Ul. A. Hlinku 
- parcela reg. EKN č. 739, TTP 2974 m2 – parkovisko, cesta, chodník pred a za LIDL 

na Nedožerskej ceste 
- parcela reg. EKN č. 745/1, zastavaná plocha 1127 m2 – chodník medzi Ul. 

Mliekarenská a Športová 
- parcela reg. EKN č. 3706/1, TTP 340 m2 – chodník medzi Ul. Mliekarenská 

a Športová 
- parcela reg. EKN č. 3709/1, ostatná plocha 791 m2 – chodník medzi Ul. Mliekarenská 

a Športová 
- parcela reg. EKN č. 1221/105, zastavaná plocha 292 m2 – cesta Poľnohospodárov 
- parcela reg. EKN č. 2258, orná pôda 177 m2 – cesta pred budovou Nestle – Nábr. A. 

Kmeťa 
- parcela reg. EKN č. 2263/1, orná pôda 66 m2 – cesta pred budovou Nestle – Nábr. A. 

Kmeťa 
- parcela reg. EKN č. 2298/1, orná pôda 1296 m2 – cesta a chodník Košovská cesta 
- parcela reg. EKN č. 2299/1, orná pôda 1626 m2 – cesta a chodník Košovská cesta 
- parcela reg. EKN č. 2300/1, orná pôda 458 m2 – cesta a chodník Košovská cesta 
- parcela reg. EKN č. 2298/1, orná pôda 1296 m2 – cesta a chodník Košovská cesta 
- parcela reg. EKN č. 2332/1, TTP 69 m2 – cesta a chodník Košovská cesta 
- parcela reg. EKN č. 2333/4, orná pôda 122 m2 – cesta a chodník Košovská cesta 

Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 
Právna kancelária predložila návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o 
najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, 
nehnuteľností nachádzajúcich sa na konci Riečnej ulice v k. ú. Prievidza, pozemku parcela 
registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403  m2 a pozemku parcela registra C KN č. 
8122/1, orná pôda vo výmere 169896  m2 oba vedené na LV č. 1, na účel využitia pozemku 
v zmysle územného plánu mesta. Pozemky nemajú priamy vstup z verejnej komunikácie. 
Právna kancelária má k dispozícii aj Znalecký posudok č. 308/2020, vyhotovený znalcom 
Ing. Antonom Machom, ktorý si dal vypracovať na vlastné náklady Jozef Mjartan. V roku 
2020 si Jozef Mjartan  žiadal kúpiť pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo 
výmere 5403  m2. Cena uvedená v znaleckom posudku je 8,96 €/m2. Vyňatie týchto 
poľnohospodárskych pozemkov z PPF je 10 €/m2. 
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MsZ uznesením č. 251/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,   schválilo zámer mesta previesť 
prebytočný majetok mesta,  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN 
č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403  m2 a pozemku parcela registra C KN č. 8122/1, orná 
pôda vo výmere 169896  m2 oba vedené na LV    č. 1, na účel využitia pozemku v zmysle 
územného plánu mesta formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami definovanými 
v uznesení ( Účel využitia: v zmysle územného plánu  mesta Prievidza,  Kúpna cena: 
prevádzaných nehnuteľností minimálne vo výške 1 570 679,04 € ....). 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za, 4 proti, 2 sa zdržali  
 

K bodu 5) 
 Primátorka mesta privítala na rokovaní zástupcov spoločnosti, ktorá spustila v meste 
Prievidza novú službu – prevádzku elektrických kolobežiek Bolt- p. Martina Zajíca a p. 
Kmeca. 
Martin Zajíc informoval o prevádzke elektrických kolobežiek Bolt.  Momentálne je táto služba 
spustená v 16-tich mestách na Slovensku.  Od samospráv nepožadujú žiadne finančné 
dotácie, z hľadiska legislatívy nie sú potrebné žiadne povolenia, napriek tomu intenzívne 
komunikujú s jednotlivými samosprávami.   Kolobežku môžu občania zaparkovať takmer 
kdekoľvek s výnimkou určených zón. Momentálne spoločnosť komunikuje o zavedení služby 
aj s mestom Bojnice.  
Ing. Branislav Bucák podporil prezentovanú službu. Rovnako aj poslanec Ing. Miroslav Žiak. 
Ing. Richard Takáč uviedol, že túto aktivitu vníma pozitívne, pýtal sa, či vzhľadom na 
bezpečnosť je na túto službu pripravená aj MsP, či po spustení prevádzky zaznamenali 
nejaké incidenty. Mgr. Jahodník, zást. náčelníka MsP, reagoval s tým, že žiadne významné 
incidenty v súvislosti so spustením prevádzky za posledný týždeň MsP  nezaznamenala.  
Martin Zajíc uviedol, že aj v mestách, kde nie je dobre vybudovaná infraštruktúra, táto služba 
dobre funguje.  V prípade opakovaných problémov u jednotlivcov sú účty týchto osôb 
zablokované pre aktiváciu služby zapožičania kolobežiek.  
Ing. Natália Svítková uviedla, že po týždni sa situácia zlepšuje, prvé dva dni po spustení 
prevádzky to bolo horšie, požiadala, aby autobusová stanica bola zavedená ako vyhradená 
zóna, kde nemožno kdekoľvek kolobežku nechať odstavenú.  Martin Zajíc uviedol, že 
požiadavku vyriešia. Čo sa týka večerného režimu dodal, že večerný zvoz kolobežiek 
prebieha v čase od 19.00h do 22.00 h. Približne o 5.00 h ráno kolobežky opäť umiestňujú. 
Počas zimného obdobia sú kolobežky stiahnuté z priestranstva.  
PaedDr. E. Porubcová poznamenala, že drží palce predloženému projektu.  Bc. Branislav 
Gigac uviedol, že je otázkou času, kedy sa občania naučia správne využívať túto službu, 
pýtal sa na vekovú hranicu užívateľov. Martin Zajíc uviedol, že kolobežky môžu využívať 
osoby staršie ako 18 rokov.  Mgr. Alojz Vlčko upresnil, že autobusová stanica je doriešená, 
kolobežku je možné odložiť len v určenej zóne,  pred základnými školami taktiež nebudú 
môcť občania kolobežky odložiť a to práve z dôvodu, aby kolobežky nechceli  skúšať deti.  
MsZ uznesením č. 252/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie prezentáciu 
elektrických kolobežiek BOLT v meste Prievidza.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za.  
 
Primátorka mesta vyhlásila krátku prestávku.  
 

K bodu 8) 
„Diskusia pre obyvateľov“ 

 Témou príspevku p. M. Belianskeho bolo posúdenie prechodu do nájomných bytov 
v Zariadení pre seniorov (ďalej ZpS).  V rámci svojho vystúpenia hovoril o bezbariérovosti 
v ZpS, o financovaní rekonštrukcie zariadenia v minulosti, o platbách za úkony v ZpS a pod.  
Ďalej hovoril o doriešení jeho sťažnosti z minulosti hlavnou kontrolórkou mesta,   namietal 
činnosť vedúcej odboru školstva a starostlivosti o obyvateľov. Na záver požiadal prítomných, 
aby rešpektovali starobu. 
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K bodu 6) 

MsZ pokračovalo v prerokovávaní žiadostí a návrhov v rámci bodu „Majetkovoprávne veci“. 
 
Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Natália Topáková, referentka právnej kancelárie.  
 
MsZ sa zaoberalo návrhom mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o 
najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta 
nehnuteľností  v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 1 - stavba – budova bývalej Nemocnice s 
poliklinikou Prievidza, pozostávajúcej z objektu NsP ,,A“ a pracoviska RTG, súpisné číslo 
20323,  stavba – budova bývalej Nemocnice s poliklinikou Prievidza NsP ,,B“,  súpisné číslo 
20096 a pozemky. Minimálna kúpna cena  predmetných nehnuteľností je minimálne vo výške 
778 674,66 € určená podľa znaleckých posudkov. 
MDDr. Veronika Drábiková pripomenula, že v minulosti sa na rokovaní MsZ hovorilo 
o zámere zriadiť v tomto objekte zariadenie pre seniorov, pričom poslankyňa Ing. Natália 
Svítková vykonala aj prieskum možného zámeru.  Primátorka mesta uviedla, že podľa 
pripravovanej európskej legislatívy sa zásadne mení veľkosť zariadení pre seniorov, počet 
sa znižuje na 30 – 40 klientov.  Objekt si vyžaduje veľké investície. Pri vyhlásení OVS sa 
navrhuje účel využitia – v zmysle ÚP mesta Prievidza, v záujme mesta je využiť objekt na 
bývanie. 
Bc. Branislav Gigac uviedol, že mesto získalo nehnuteľnosť do majetku z TSK, nerozumie 
prečo nie je možnosť využiť tento majetok napr. v rámci transformácie regiónu horná Nitra.  
Primátorka mesta uviedla, že TSK sa snažilo odpredať tento majetok, avšak neúspešne.  
V rámci projektu transformácie hornej Nitry nie je možné tento majetok využiť.  Bc. Branislav 
Gigac sa pýtal, či Hornonitrianske bane nemajú záujem o tento objekt. JUDr. Katarína 
Macháčková konštatovala, že pravdepodobne nemajú záujem.  Helena Dadíková uviedla, že 
s predsedom TSK komunikovala o predaji objektu už približne pred 6-timi rokmi, v tom čase 
sa im to nepodarilo predať, pre mesto je táto nehnuteľnosť veľkým finančným bremenom.  
Tým, že tento majetok prešiel pod mesto, mesto vie lepšie reagovať na situáciu. Množstvo 
obyvateľov sa sťažuje na bezdomovcov a iné osoby, ktoré  sa tu zdržujú, ničia majetok 
a pod.  MUDr. Peter Oulehle  konštatoval, že považuje tento krok mesta s odpredajom 
bývalej polikliniky za podraz.  Primátorka mesta uviedla, že problematikou a využitím objektu 
bývalej polikliniky sa vo vedení zaoberajú dlhšie, vyhlásenie OVS je jedným z riešení.  Ing. 
Natália Svítková uviedla, že predstava urobiť z týchto priestorov zariadenie pre seniorov 
„bola na stole“, avšak v súčasnosti nie je relevantné túto budovu riešiť na tento účel.  
Obyvatelia neustále kontaktujú mesto, poslancov, aby niečo urobili s touto prázdnou 
budovou, veci treba riešiť. Ing. Ľuboš Jelačič súhlasil a uviedol, že mesto operatívne 
zabezpečilo zamedzenie vstupu osôb do objektu. PaedDr. Eleonóra Porubcová 
poznamenala, že mesto vedelo, v akom technickom stave je objekt, aj v akom stave je 
možnosť budovania parkovacích plôch pri objekte.  
Primátorka mesta uviedla, že mesto ako zodpovedný hospodár by sa malo o tento majetok 
starať, to, že objekt si vyžaduje veľkú investíciu, mesto vedelo, čo sa týka parkovísk, 
možnosťou sú podzemné parkoviská.  
Ing. Richard Takáč poznamenal, že mesto by malo využiť všetky dostupné možnosti, zatiaľ 
by nemalo vyhlasovať OVS.  Ing. Natália Svítková dodala, že mesto síce vlastní majetok len 
krátko, ale situáciu rieši už dlhší čas, v prípade novej výzvy, návrhu, je možnosť OVS 
pozastaviť. Po ukončení diskusie predložila návrhová komisia návrh uznesenia na schválenie 
vyhlásenia OVS.  
MsZ uznesením č. 253/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta previesť 
prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č.1 a to:  

- stavba – budova bývalej Nemocnice s poliklinikou Prievidza, pozostávajúcej z objektu 
NsP ,,A“ a pracoviska RTG, súpisné číslo 20323 postavené na pozemku parcela 
registra  C KN č. 22, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 419 m2 

- pozemok parcela registra CKN č. 22,  zastavané plochy a nádvorie s výmerou 
1 419m2 
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- stavba – budova bývalej Nemocnice s poliklinikou Prievidza NsP ,,B“,  súpisné číslo 
20096, postavenej na pozemku parcela registra  C KN č. 21, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 495 m2    

- pozemok parcela registra C KN č. 21,  zastavané plochy a nádvorie s výmerou 495 
m2 

- novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 20/13, ostatná plocha 138 m2 
- novovytvorený pozemok  parcela registra CKN č. 20/14 ostatná plocha 202 m2 
- novovytvorený pozemok  parcela registra CKN č. 20/15, ostatná plocha 59 m2  
- novovytvorený pozemok  parcela registra CKN č. 20/16, ostatná plocha 462 m2 

všetky novovytvorené pozemky odčlenené geometrickým plánom č. 52433927-
187/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská 
cesta 1, 971 01, dňa 25.08.2021,  úradne overený Ing. Júliou Bartošovou pod číslom 
936/202, zo dňa 17.09.2021 z pozemku parcela registra CKN č. 20/1, ostatná plocha 
s výmerou 9 489 m2 
formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami definovanými v uznesení  (Účel 

využitia: v zmysle územného plánu  mesta Prievidza,  Kúpna cena: prevádzaných 
nehnuteľností minimálne vo výške 778 674,66 € ...) 
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 15 poslancov za, 6 proti, 2 sa zdržali 
 
MsZ sa zaoberalo opakovanou žiadosťou Františka Hartmanna, trvalý pobyt Podhorská č. 
30, 971 01  Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku parcela 
registra E KN č. 1807, ostatná v rozsahu výmery 171 m2 a časť pozemku parcela registra E 
KN č. 1364/1, ostatná v rozsahu výmery 3 m2, spolu vo výmere 174 m2, na účel vjazdu na 
pozemok a záhradkárske účely. 
MsZ uznesením č. 254/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku 
parcela registra C KN č. 858/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m2, parcela 
registra C KN č. 879/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 a parcela registra C 
KN č. 880/4, záhrada vo výmere 16 m2 zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 
52433927-09/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská 
cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 05.02.2021, z pozemkov parcela registra E KN č. 1364/1, 
ostatná plocha s výmerou 3455 m2, parcela registra E KN č. 1807, ostatná plocha s výmerou 
2531 m2, zapísaných na LV č. 1599 vedených Okresným úradom v Prievidzi, katastrálnym 
odborom, pre Františka Hartmanna, trvalý pobyt Podhorská č. 30, 971 01  Prievidza, za cenu 
10, 00 €/m2, na záhradkárske účely a vjazd na pozemok, s povinnosťou kupujúceho ako 
povinného z vecného bremena zriadiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré 
spočíva v práve mesta Prievidza vybudovať vo verejnom záujme na novovytvorených 
pozemkoch parcela registra C KN č. 858/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m2, 
parcela registra C KN č. 879/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 a parcela 
registra C KN č. 880/4, záhrada vo výmere 16 m2 cestu, chodník a kanalizáciu, a to 
v prospech predávajúceho mesta Prievidza ako oprávneného z vecného bremena, na dobu 
neurčitú, bezodplatne, s tým, že kúpna zmluva bude uzatvorená  až po splnení podmienok: 
odstránenia  vjazdu na pozemok z Podhorskej  ulice na vlastné náklady, jednorazové 
zaplatenie ušlého nájomného podľa NZ č. 02/2007,  spôsob prevodu pozemku podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto 
využiteľný a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 3 sa zdržali.  

 
Denisa Khüebachová, so sídlom v Prievidzi, Gazdovská ul. 1338/13, IČO: 53 033 060, 
registrovaná v živnostenskom registri pod č. 340-44748, požiadala o nájom časti pozemku 
parc. registra CKN č. 2122/1 (oproti vchodu o.d. Prior, Námestie slobody) vo výmere 9 m2 za 
účelom umiestnenia stánku pre maloobchodný predaj vianočného punču, oblátok a iného 
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vianočného tovaru, počnúc od 15.11.2021. Referát obchodu a cestovného ruchu nesúhlasil 
s uvedeným zámerom, odporučili postupovať v zmysle VZN 6/2016.  Architektka mesta 
súhlasila so stanovisko referátu. MsR odporučila vyhlásiť na nájom pozemku OVS. 
MsZ uznesením č. 255/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer prenechať do 
nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parc. registra CKN č. 2122/1 (oproti 
vchodu o.d. Prior) vo výmere 9 m2 za účelom umiestnenia stánku pre maloobchodný predaj 
vianočného punču, oblátok a iného vianočného tovaru, počnúc od 15.11.2021 pre Denisu 
Khüebachovú, so sídlom v Prievidzi,  Gazdovská ul. 1338/13,  IČO: 53 033 060. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 16 poslancov proti, 6 sa zdržali.  
 
MsZ uznesením č. 256/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zámer mesta Prievidza  
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza,  nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 3093 m2, nachádzajúceho sa pred OD Prior, formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami definovaných v uznesení (účel využitia: umiestnenie predajného stánku na 
predaj občerstvenia a vianočného tovaru,  nájomné:  minimálne vo výške 0,20 €/m2/deň + 
úhrada nákladov na energie,  úhrada nájomného: jednorazovo do 10.11.2021, doba nájmu: 
určitá od 15.11.2021 do 15.01.2022, plocha pozemku na nájom - 15 m2, vzhľad stánku riešiť 
s architektom mesta ....)                                         
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za 
 
Ing. Jozef Zajac – U Zaja, Račice 35, 972 22 Nitrica, IČO: 37462458, požiadal  o nájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely reg. 
CKN č. 99, ostatná plocha s výmerou 12713 m2, evidovaná na LV č. 1, nachádzajúceho sa 
na Ul. M. R. Štefánika, za účelom umiestnenia 2 ks stolov a stoličiek na asfaltovej ploche 
pred bytovým domom, v priestore ktorého pripravujú prevádzku na predaj zdravých výrobkov 
z vlastnej výroby bez „E“ a bez laktózy (parené knedle, parené buchty plnené rôznymi 
plnkami, záviny, croissanty, zemiakové pagáčiky, bryndzové oblátky a pod.) a vytvorenia 
oddychovej zóny pre mamičky s deťmi, starších ľudí s ochutnávkou vlastných výrobkov a 
možnosťou vypiť si kávu, vodu. Záber pozemku je predpokladaný v rozsahu výmery 13 m2. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 31.08.2021. Žiadateľ doložil súhlasy vlastníkov 
bytov s umiestnením terasy. 
MsZ uznesením č. 257/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  nájom dočasne 
prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z 
parcely reg. CKN č. 99, ostatná plocha s výmerou 12713 m2, evidovaná na LV č. 1, 
nachádzajúceho sa na Ul. M. R. Štefánika, pre Ing. Jozefa Zajaca – U Zaja, Račice 35, 972 
22 Nitrica, IČO: 37462458, za účelom umiestnenia 2 ks stolov a stoličiek na asfaltovej ploche 
pred bytovým domom vo výmere 13 m2 a vytvorenia oddychovej zóny pre mamičky s deťmi, 
starších ľudí s ochutnávkou vlastných výrobkov, spôsobom podľa   § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991Zb. 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, a tiež z dôvodu, že pozemok sa nachádza pred bytovým domom, 
v priestoroch ktorého bude mať žiadateľ zriadenú prevádzku na predaj výrobkov, za 
podmienok: nájomného vo výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a 0,02 
€/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou 
lehotou, prípadnú stavebno-technickú úpravu riešiť s útvarom architekta mesta.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 
Občianske združenie Art kino Baník, so sídlom Cesta VI. Clementisa 2950/36, 971 01 
Prievidza, IČO: 42 281 636, reg.číslo: VVS/1-900/90-42263, v zastúpení Roman Turcel, 
predseda o.z. (následnícka organizácia občianskeho združenia Art point) požiadala  
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o kompenzáciu nákladov vynaložených na zhodnotenie budovy kina Baník, ktorá sa 
nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 112, 
parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105 m2 

a nákladov na montáž, v celkovej výške 24.234,42 eur. Budova bola zhodnotená počas 
trvania nájomného vzťahu od 01.09.2012 do 31.10.2020. Spolu so žiadosťou bolo doručené 
aj odborné vyjadrenie Ing. Pavla Jurkoviča.  Mesto Prievidza na základe záverov z Mestskej 
rady konanej dňa 22.03.2021 objednalo vypracovanie znaleckého posudku na zhodnotenie 
priestorov budovy kina Baník u Ing. Lehockého.  
MsZ uznesením č. 258/21,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo kompenzáciu nákladov 
vynaložených na zhodnotenie nehnuteľného majetku mesta Prievidza- budovy kina Baník, 
ktorá sa nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, zapísaná na LV č. 5632, súpisné 
číslo 112, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105 
m2, pre občianske združenie Art kino Baník, so sídlom Cesta VI. Clementisa 2950/36, 971 01 
Prievidza, IČO: 42 281 636, reg.číslo: VVS/1-900/90-42263, v zastúpení Roman Turcel, 
predseda o.z. (následnícka organizácia občianskeho združenia Art point), v celkovej výške 
12 117,21 eur, a to formou dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 01.09.2012. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 13 poslancov za, 9 sa zdržalo 
 
Ing. Silvia Kušnírová, trvalý pobyt Snežienková ulica 627/22, 971 01 Prievidza, požiadala 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 1876/126, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m2 v celosti, vedená na liste vlastníctva č. 10652 
(parcela registra C KN č. 5713/3, záhrada, s výmerou 12 m2, na ktorú LV nie je založený) na 
účel majetkovoprávneho usporiadania pozemku a záhradkárske účely, nakoľko pozemok je 
od výstavby rodinného domu nachádzajúceho sa na susedných parcelách oplotený 
a využívaný žiadateľkou ako záhrada. Pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiach vo vlastníctve 
žiadateľky. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 09. 09. 2021. 
MsZ uznesením č. 258/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú Prievidza,  pozemok parcela registra E KN č. 
1876/126, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 12 m2 v celosti,  vedený na liste 
vlastníctva č. 10652,  pre Ing. Silviu Kušnírovú, trvalý pobyt Snežienková ulica 627/22, 971 
01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2,  na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
a záhradkárske účely, spôsobom prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a svojim 
umiestneným je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky  – 
kupujúcej, ktorá ho má od výstavby rodinného domu oplotený a je využívaný ako záhrada.  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 
Silvia Jančovičová, trvalý pobyt Ulica M. Hodžu 343/1, 971 01 Prievidza, požiadala o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza nachádzajúcej sa na Ulici M. Hodžu  – bytu č. 21, počet izieb - 
3, na 6. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu súpisné číslo 343, vedený na liste 
vlastníctva č. 6260, postaveného na pozemkoch parcela registra  E KN č. 210/104 (C KN č. 
1902/1, na ktorú LV nie je založený) a C KN č. 1902/2. Predmetný byt žiadateľka užíva na 
základe nájomnej zmluvy č. 91/434/1/21/2017 zo dňa 11. 12. 2017 (predtým NZ č. 
4143/343/1/21 zo dňa 30. 09. 2010) uzatvorenej na dobu neurčitú. Žiadateľka má záujem na 
základe doplnenia zo dňa 17. 05. 2021, kúpnu cenu zaplatiť naraz. Zámer bol zverejnený na 
úradnej tabuli dňa 09. 09. 2021.  Bc. Branislav Gigac sa pýtal, či ide o jediný byt, ktorý nie je 
odkúpený. Primátorka mu dala kladnú odpoveď. 
MsZ uznesením č. 260/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza nachádzajúcu sa na Ulici M. Hodžu -  
byt č. 21, počet izieb – 3, na 6. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu, súpisné číslo 343, 
v celosti, a spoluvlastnícky podiel 6695/273540–in, na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach bytového domu, súpisné číslo 343, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 6260, 
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postaveného na pozemkoch parcela registra  E KN č. 210/104 (C KN č. 1902/1 na ktorú LV 
nie je založený) a C KN č. 1902/2, pre Silviu Jančovičovú, trvalý pobyt Ulica M. Hodžu 343/1, 
971 01 Prievidza,  na účel odkúpenia bytu do osobného vlastníctva za cenu 40 706,29 €, 
stanovenú podľa znaleckého posudku č. 050/2021, vypracovaného Ing. Pavlom Jurkovičom, 
znalcom v odbore stavebníctvo, spôsobom prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadateľka – kupujúca uvedený byt dlhodobo 
užíva na základe nájomnej zmluvy. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 
Jozef Urminský, trvalý pobyt Dlhá ulica 602/42 A, 971 01 Prievidza, požiadal o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 1859/1, zastavané 
plochy a nádvorie v rozsahu výmery 85 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 1, na účel 
zveľadenia pozemku, ochranu stavby súpisné číslo 602, na pozemku parcela registra  C KN 
č. 1847, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa pred vandalmi, zlodejmi, bezdomovcami 
a majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza pod 
prístupovými schodmi, ktoré sú súčasťou objektu vo vlastníctve žiadateľa (objekt 
s prístupovými schodmi nadobudol žiadateľ darovacou zmluvou od otca, ktorý tento objekt 
nadobudol kúpou v roku 2008). Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  09. 09. 2021.  
MsZ uznesením č. 261/21,ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra  C KN č. 
1859/23, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 96 m2, zameraný a odčlenený z pozemku 
parcela registra  C KN č. 1859/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 67 923 m2, 
Geometrickým plánom č. 52433927-148/2021 vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM 
s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 22. 06. 2021, úradne overeným 
Ing. Barborou Petriskovou dňa 25. 06. 2021 pod číslom 624/2021, pozemok vedený na liste 
vlastníctva č. 1, pre Jozefa Urminského,  trvalý pobyt Dlhá ulica 602/42 A, 971 01 Prievidza, 
za cenu 40,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho usporiadania, zveľadenia pozemku vo 
vlastníctve mesta Prievidza a ochrany majetku vo vlastníctve žiadateľa  s podmienkou, že 
oplotenie bude riešené so súhlasom architektky mesta a hranica odpredávaného pozemku 
bude zarovnaná so susednou parcelou registra C KN č. 1848, spôsobom prevodu pozemku 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie 
je pre mesto využiteľný a svojim umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľa – kupujúceho a zároveň časť pozemku tvorí plochu pod prístupovými 
schodmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objektu, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva.   
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za  
 
Ing. Natália Topáková predložila návrhy na vyhlásenie OVS – pozemky v priemyselnom 
parku.  
 
MsZ uznesením č. 262/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti – pozemky  v k. ú. Prievidza, umiestnené 
mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku, vedené na liste vlastníctva 
č.1 a to:  pozemok, parcela registra C KN č. 8114/66, ostatná plocha s výmerou 13 001 m2 v 
celosti, pozemok parcela registra C KN č. 8114/174, orná pôda s výmerou 1 006 m2 v celosti 
a pozemok parcela registra C KN č. 8114/175, orná pôda s výmerou 214 m2  v celosti,  
všetky pozemky spolu s výmerou 14 221 m2  formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami def. v uznesení ( Účel využitia: v zmysle územného plánu mesta Prievidza , . 
Kúpna cena  pozemkov: minimálne vo výške 128 594,47 € ...)  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 14 poslancov za, 6 sa zdržalo  
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MsZ uznesením č. 263/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Prievidza, umiestneného 
mimo zastavaného územia obce v lokalite priemyselného parku, vedené na liste vlastníctva 
č.1 a to:  pozemok, parcela registra C KN č. 8114/220, ostatná plocha s výmerou 682 m2 v 
celosti a  pozemok parcela registra C KN č. 8114/102, ostatná plocha s výmerou 183 m2 
v celosti,  pozemky spolu s výmerou 865 m2  formou obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami definovaných v uznesení (Účel využitia: v zmysle územného plánu mesta 
Prievidza, kúpna cena  pozemkov: minimálne vo výške 14 684,52 € (stanovená v zmysle ZP 
č. 136/2021, vyhotoveného Ing. Adolfom Daubnerom  atď.)  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie:  14 poslancov za, 5 sa zdržalo  
 

K bodu 7) 
Výročnú správu akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., za 

obchodný rok 2020 predložil Ing. Martin Bugár zo spol. PTH, a.s. 
Spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody na území mesta 
Prievidza.   Ing. M. Bugár uviedol, že počas roka 2020 sa organizačná štruktúra spoločnosti 
nemenila, k 31. 12. 2020 bol stav zamestnancov 27.  V mene spoločnosti poďakoval mestu 
Prievidza za dôveru v súvislosti s výstavbou nového zdroja tepla.   
Informoval o vybraných ekonomických a finančných ukazovateľoch.  Výsledok hospodárenia 
za rok 2020 bol zisk vo výške 361, 67 tis. €.  Časť bola presunutá do rezervného fondu 
(36 166,78 €)  časť na vyplatenie dividend (325 000 €) a 501, 07 € tvorí nerozdelený zisk.  
Ing. M. Bugár  uviedol, že rok 2020 poznačila pandémia, obyvatelia trávili viac času doma, 
preto evidovali zvýšenú spotrebu energií v domácnostiach.  Dôležitým údajom je obdobie 
vykurovania, počet dní vykurovania. V závere svojho vystúpenia informoval o zmene členov 
predstavenstva a členov dozornej rady.  
Bc. Branislav Gigac sa pýtal, aké náklady doposiaľ vynaložila spoločnosť v súvislosti 
s novým zdrojom tepla.  Ing. M. Bugár uviedol, že sa jedná približne o čiastku 600 tis. €.  Bc. 
Branislav Gigac požiadal Ing. M. Bugára o doloženie presnej čiastky.  V krátkosti poslanci 
riešili výkopové práce v rámci sídlisk. Ing. M. Bugár poďakoval obyvateľom za trpezlivosť.  
Michal Dobiaš poďakoval zástupcovi spoločnosti za efektívnu komunikáciu pri riešení 
podnetov a pod.  
MsZ uznesením č. 264/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Výročnú 
správu akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 
 
Rokovanie MsZ ďalej pokračovalo v prerokovávaní žiadostí v rámci bodu „Majetkovoprávne 
veci“. 
 

K bodu 6) 
Žiadosti predkladala Ing. Natália Topáková, ref. právnej kancelárie.  
 

Spoločnosť Oáza pokoja, s.r.o.,  so sídlom Chrenovec 283, 972 32 Chrenovec, IČO: 52 544 
966, zastúpená konateľom Rastislavom Zimanom, o kúpu nehnuteľnosti  v k. ú. Prievidza, 
časti pozemku parcela registra  C KN č. 4990/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 393 m2 
respektíve v rozsahu výmery 453 m2, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, na účel 
vybudovania certifikovaného detského ihriska a zachovanie existujúcej terasy. Pozemok je 
priľahlý k prevádzke vo vlastníctve žiadateľa, ktorý k žiadosti priložil podnikateľský zámer,                 
v ktorom uvádza, že ihrisko bude využívať široká verejnosť počas otváracích hodín 
prevádzky a predpokladá rozšírenie otváracích hodín prevádzky, aby bolo umožnené 
miestnej komunite využívať detské ihrisko aj v dopoludňajších hodinách. Na žiadaný 
pozemok je evidovaná platná Nájomná zmluva č. 48/2014 so spoločnosťou CR 
Technologies, s.r.o., ktorá je bývalým majiteľom prevádzky a predmetom nájomnej zmluvy je 
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nájom časti pozemku s účelom vybudovania detského ihriska a terasy s podmienkou 
oplotenia areálu. 
MsZ uznesením č. 265/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela 
registra  C KN č. 4990/1, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom, pre spoločnosť Oáza pokoja, s.r.o., so sídlom Chrenovec 
283, 972 32 Chrenovec, IČO: 52 544 966, zastúpená konateľom Rastislavom Zimanom, na 
účel vybudovania certifikovaného detského ihriska a zachovanie existujúcej terasy. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov proti, 3 sa zdržali 
 
Lukáš Gežík, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 Kanianka a Ivan Gežík, trvalý pobyt 
Šípková 170/15, 972 17 Kanianka, požiadal o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti 
pozemku z parcely registra C KN č. 4990/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 27 m2, vedený 
na liste vlastníctva  č. 1, na účel nadstavby a prístavby k objektu 3GFITNESS CLUB súpisné 
číslo 1921 (objekt je vo vlastníctve žiadateľov).  Žiadatelia priložili  architektonickú štúdiu 
k návrhu, žiadaná časť pozemku je priľahlá k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. 
Architektka vo svojom stanovisku uvádza, že prístavba nebude zasahovať do parkovacích 
plôch.  Primátorka mesta uviedla, že na MsR bola vedená široká diskusia k žiadosti, výbor 
volebného obvodu č. 3 žiadosť podporil, komisie nie.  Bc. Branislav Gigac uvítal, že 
podnikatelia sú pripravení vybudovať nové parkovacie miesta.  Mesto môže s nimi o tejto 
veci komunikovať.  Primátorka mesta uviedla, že v rovnakom duchu sa viedla diskusia na 
MsR, budú postupovať podľa stavebného zákona.  
Mgr. Peter Krško podporil stanovisko výboru a architektky mesta.  
MsZ uznesením č. 266/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely 
registra C KN č. 4990/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 27 m2 vedený na liste vlastníctva 
č. 1, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Lukáša Gežíka, trvalý pobyt 
Šípková 170/15, 972 17 Kanianka a Ivana Gežíka, trvalý pobyt Šípková 170/15, 972 17 
Kanianka, do podielového spoluvlastníctva, každému v podiele 1/2 k celku, za cenu 75 €/m2, 
na účel nadstavby a prístavby k objektu 3G FITNESS CLUB, súpisné číslo 1921, ktorý je vo 
vlastníctve kupujúcich – žiadateľov,  spôsob prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný 
a svojim umiestnením je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov 
– kupujúcich. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 4 poslanci sa zdržali 
 
MUDr. Martina Šálová, trvalý pobyt Jánošíková ulica 77/12, 971 01 Prievidza, požiadala  
o kúpu respektíve dlhodobý nájom nehnuteľností v k.ú. Prievidza nachádzajúcich sa na 
Jánošíkovej ulici a to časť pozemku parcela registra E KN č. 2857/35, zastavaná plocha 
a nádvorie v rozsahu výmery 30 m2, vedená na liste vlastníctva 10652 na účel vytvorenia 
parkovacieho miesta a časť pozemkov parcely registra C KN č. 2857/12, zastavaná plocha 
a nádvorie v rozsahu výmery 47 m2, vedená na liste vlastníctva č. 1 a časť parcely registra E 
KN č. 3814/69, ostatná plocha v rozsahu výmery 4 m2, vedená na liste vlastníctva š. 10652,  
na záhradkárske účely (kosenie). Žiadateľka o kúpu resp. dlhodobý nájom žiada z dôvodu, 
že sused p. Stašiak parkuje rôzne autá pred pozemkov v jej vlastníctve  a zabraňuje jej 
v parkovaní a z dôvodu, že o pozemok, ktorý chce využiť na záhradkárske účely sa dlhodobo 
stará – kosenie. Žiadané pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky.  
MsZ uznesením č. 267/21, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neschválilo zámer mesta Prievidza 
previesť prebytočný majetok mesta resp. prenechať do nájmu prebytočný majetok mesta, 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nachádzajúce sa na Jánošíkovej ulici a to časť pozemku 
parcela registra E KN č. 2857/35, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 30 m2, 
vedená na liste vlastníctva 10652 a časť pozemkov parcely registra C KN č. 2857/12, 
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zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 47 m2, vedená na liste vlastníctva č. 1 a časť 
parcely registra E KN č. 3814/69, ostatná plocha v rozsahu výmery 4 m2, vedená na liste 
vlastníctva š. 10652, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pre MUDr. Martinu 
Šálovú,  trvalý pobyt Jánošíková ulica 77/12, 971 01 Prievidza,  na účel vytvorenia 
parkovacieho miesta a záhradkárske účely.  
Prezentácia: 23 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 1 poslanec za, 19 proti, 3 sa zdržali 
 

K bodu 9) 
Interpelácie poslancov 

 Bc. Branislav Gigac podal ústne dve interpelácie.   Prvou interpeláciou požiadal 
právnu kanceláriu, aby mu bola zaslaná Správa o aktuálnych súdnych sporoch mesta 
Prievidza spolu s doterajšími nákladmi za právne služby, zároveň požiadal o informácie, 
v akom stave sú tieto súdne spory. Konštatoval, že táto správa by mohla byť predložená aj 
na rokovanie MsZ.   
 Ďalšou interpeláciou  požiadal o zaslanie zoznamu osobných automobilov kategórie 
N1, ktoré sú v majetku mesta, mestských spoločností aj s informáciou, kto je tieto vozidlá 
oprávnený používať.  

 

K bodu 10) 

„Diskusia poslancov a poslanecké   podnety“ 

Michal Dobiaš  upozornil na bezdomovcov, ktorí sa pravidelne stretávajú a zdržiavajú 
pri  hlavnom vstupe do lesoparku.  Bezdomovci majú psa,  ktorý minulú sobotu napadol 
mamičku s dieťaťom. Tá musela byť  po napadnutím psom ošetrená v nemocnici.   Michal 
Dobiaš požiadal MsP, aby pravidelne tento úsek mestskí policajti kontrolovali, intenzívnejšie, 
častejšie sledovali  vstup do lesoparku, rovnako tak pitie alkoholu na verejnosti, či je pes 
pustený na voľno a pod.  Július Urík hovoril o ďalších bezdomovcoch, ktorí majú psov a 
schádzajú sa  v rôznych lokalitách mesta. Požiadal o preverenie, či sú tieto psy evidované na 
meste.  

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová podporila poslanca Michala Dobiaša a rovnako požiadala 
MsP o intenzívnejšiu, častejšiu kontrolu detských ihrísk (tiež tam vstupujú obyvatelia so 
psíkmi). 

Ing. Miroslav Žiak  uviedol, že približne pred rokom sa pýtal na súdny spor, ktorý vedie 
mesto s firmou pani Sevastyanovou. Konštatoval, že mesto prehralo spor na Krajskom súde 
a následne posunulo túto vec na Najvyšší súd, pýtal sa, dokedy chce mesto tento problém 
pred sebou tlačiť, keďže Krajský súd už rozhodol.  Primátorka mesta uviedla, že je jej 
povinnosťou chrániť majetok mesta. Vec sa snaží riešiť tak, aby mesto získalo tento majetok 
späť.  Ing. M. Žiak dodal, že mestu hrozia nemalé finančné náklady, nesúhlasil s postupom.  

MDDr. Veronika Drábiková sa pýtala na možnosti vybudovania chodníka v lokalite 
medzi Ul. Štefana Králika (okolo autoservisu) smerom k TOP caffe. Konštatovala, že po 
ceste chodí veľa obyvateľov,   študenti idú touto cestou do Obchodnej akadémie, po ceste 
chodí  veľa mamičiek s detskými kočíkmi.  Pýtala sa, či existuje nejaká štúdia, či je možná 
výstavba chodníka v tejto časti.  Ing. Štefan Bača reagoval s tým, že v štádiu prípravy je 
projektová dokumentácia,  v budúcnosti sa plánuje výstavba chodníka v tejto lokalite.  

Bc. Branislav Gigac hovoril o projekte „Do školy na bicykli“. Konštatoval, že do 
projektu  je zapojených množstvo škôl zo Slovenska, ale zatiaľ nie je prihlásená žiadna škola 
z Prievidze.  Požiadal vedúcu odboru školstva a starostlivosti o občana, aby oslovila 
riaditeľky škôl  a do tohto projektu sa pokúsili zapojiť.  Ďalej  hovoril o komunikácii s vedúcim 
odboru výstavby, SP a ŽP ohľadom rozbitého kanála, praskliny cez chodník na Ul. 
Bukovčana, pred ZS na Ul. Šafárika.  Konštatoval, že vec treba riešiť, nevyzerá to v tejto 
časti bezpečne. Bc. Branislav Gigac uviedol, že  v minulosti sa pýtal na polepy na autá, 
vozidlá, využívané pre potreby mesta.  Primátorka mesta uviedla, že na niektorých autách sú 
polepy.   Nie je však štandardné, aby na vozidle, v ktorom jazdí primátor mesta,  bol polep.  
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Bc. Branislav Gigac uviedol, že na uplynulom MsZ sa pýtal primátorky mesta, či vstúpi do 
rokovania so spol.  SAD Prievidza.  Primátorka mesta uviedla, že už má k dispozícii údaje.   
Ing. Ľuboš Jelačič dodal, že posledné rokovanie bolo 6. 9. 2021.  V prípade záujmu poskytne 
poslancovi zápis z rokovania.  
Bc. Branislav Gigac sa opätovne vrátil k téme určenia počtu volebných obvodov a poslancov.  
Pýtal sa, na základe akého právneho názoru vychádza primátorka mesta pri svojich 
vyjadreniach k lehotám. Primátorka mesta uviedla, že stanovisko spracovali kolegovia. Na 
spresnenie uviedla, že pol roka pred konaním volieb do samosprávy vydá predseda NR SR 
rozhodnutie s termínom konania volieb. V tomto rozhodnutí je lehota, koľko dní pred voľbami 
obec zverejní počet obyvateľov, zvyčajne 85 dní, zastupiteľstvo je povinné na základe tohto 
rozhodnutia zverejniť počet volebných obvodov a  v nich počet poslancov.  Bc. Branislav 
Gigac nesúhlasil, konštatoval, že momentálne je ideálna doba na stanovenie volebných 
obvodov a počtov poslancov.  

Július Urík  hovoril o nutnosti posilnenia pracovnej sily na kosenie, údržbu verejnej 
zelene. Konštatoval, že momentálne stav  nie je dobrý, v tejto oblasti vidí nedostatky.  

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová hovorila o vyvýšených ostrovčekoch pre chodcov, 
uviedla, že nie všetky sú farebné označené (žlto čierno vyšrafované). Pýtala sa, či v tomto 
roku sa ešte budú značiť čiary na cestách.  Na otázky reagoval Ing. Marián Bielický pričom 
uviedol,  že vodorovné dopravné značenie bude zabezpečovať spoločnosť až v budúcom 
roku.  

Bc. Branislav Gigac  požiadal o informáciu MsP, či cirkus Aleš dostal nejaké represiu 
za to, že vyvesil plagáty bez akéhokoľvek povolenia.   Ďalej sa pýtal primátorky mesta, či boli 
vedené rokovania so spol. Advance  Investments, a.s.  Primátorka mesta uviedla, že zatiaľ 
sa toto stretnutie neuskutočnilo, zástupcovia spoločnosť mali prísť do Prievidze, avšak cestu 
zrušili.   
 
 

K bodu 11) 
„Záver“ 

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

konaného dňa 27. 09. 2021 
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................   ............................................................... 
Ing. Branislav Bucák    Bc. Branislav Gigac 
    overovateľ I.              overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

  prednosta MsÚ        primátorka mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


