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Zoznam uznesení  

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
zo  dňa 28. 02. 2022 

od 36 do 59 
 
 
36. Zloženie návrhovej komisie 
37. Program MsZ 
38. Zmena programu MsZ 
39. Vyhlásenie mesta Prievidza k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine 
40. Projekt s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi“   
41. Vyhodnotenie uznesení MsZ 
42. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 

2021 
43. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s. za rok 

2021 
44. Správa o činnosti MsP Prievidza za rok 2021 
45. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 

2021 
46. Maroš Kováčik a Ing. Hana Kováčiková o zriadenie vecného bremena 
47. Žiadosť Ľudmily Koštialikovej o prehodnotenie a zmenu uloženia IS 
48. Žiadosť spoločnosti BAU+B Development, s.r.o., o zriadenie vecného bremena 
49. Žiadosť Tatiany Přibyl MariMad o zmenu účelu využitia prenajatej nehnuteľnosti 
50. Žiadosť Ing. Jána Dobrovodského o nájom časti pozemku 
51. Žiadosť spol. EGON, s.r.o., o nájom časti pozemku 
52. Žiadosť Jána Mokrého a manž. Eleonóry Mokrej o kúpu pozemku 
53. Žiadosť Pavla Botku a manž. Viery Botkovej o kúpu pozemku 
54. Zmena uzn. MsZ č. 295/20 – majetkovoprávne usporiadanie nehn. v areáli CVČ                

so SPF 
55. Majetkovoprávne usporiadanie nehn. v areáli Čerešňového sadu formou nájmu   

s Mgr. Tiborom Kissom a Adrianou Kiss, zrušenie uzn. MsZ č. 232/09 v znení                    
č. 212/10 

56. Žiadosť Margity Mruškovičovej o kúpu pozemku 
57. Žiadosť spol. PTH, a.s., o kúpu resp. nájom výmenníkových staníc  
58. Žiadosť spol. M.S.STAV, s.r.o., o kúpu časti pozemku 
59. Žiadosť Ing. Jaromíra Páleníka  o kúpu časti pozemkov 
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Uznesenia  
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo  dňa 28. 02. 2022 
od 36 do 59 

číslo: 36/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Natália Svítková – predsedníčka,                     
Ing. Ľuboš  Jelačič  – člen, Bc. Branislav Gigac – člen,  

II. schvaľuje  
zloženie návrhovej komisie:  Ing. Natália Svítková – predsedníčka, Ing. Ľuboš  Jelačič  
– člen, Bc. Branislav Gigac – člen. 
 

číslo:  37/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28.02.2022,  
II. schvaľuje   

program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28.02.2022. 
 
číslo:  38/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

návrh primátorky mesta na zmenu programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na 
deň 28.02.2022 -  doplnenie bodu „Vyhlásenie mesta Prievidza k vojenskej agresii 
Ruskej federácie proti Ukrajine“, 

II. schvaľuje   
zmenu programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28.02.2022 – doplnenie 
bodu „Vyhlásenie mesta Prievidza k vojenskej agresii Ruskej federácie proti 
Ukrajine“. 
 

číslo:  39/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Vyhlásenie mesta Prievidza k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine, 
II. schvaľuje  
 Vyhlásenie mesta Prievidza k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine. 
 
číslo: 40/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka                       
v Prievidzi“  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

II.  schvaľuje 
a) predloženie projektu s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka                      

v Prievidzi“  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov, 
b) kofinancovanie projektu  vo výške 27 553,51 €,  t. j. 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt, 
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

 
číslo:  41/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

 a) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi, 
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 b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi, 
 c) Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách,    
II. sleduje uznesenia 

rok 2021: 68/II.; 101/II.; 275/II.; 310/II.; 311/II.   
rok 2020: 49/II.; 79/II.; 206/II.; 284/II.; 360/II.; 361/II.  
rok 2019: 111/II.; 387/II. 

 rok 2018: 167/II.; 395/II.; 499/II.b) 
 rok 2017: 227/II.; 229/II.; 234/II.; 238/II.   

 rok 2016: 336/II. 
rok 2015: 389/III. b)  
rok 2011: 73/IV. až VI. 
rok 2010:  246/II. bod M9  
rok 1997: 224/II. 

III.  vypúšťa zo sledovania uznesenia 
rok 2021: 3/II.; 40/II.; 117/II.; 158/II.; 159/II.; 201/II.; 202/II.; 203/II.; 204/II.; 245/II.;      
                 272/II.; 273/II.; 302/II.; 312/II.; 314/II.; 315/II.; 316/II.; 317/II.; 318/II.   
rok 2020: 362/II. 
 

číslo: 42/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 

2021, 
II. schvaľuje 
 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 

2021. 
 
číslo: 43/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 
2021. 

 
číslo: 44/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021,  

II. schvaľuje  
Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021. 
 

číslo: 45/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 
2021. 

 
číslo: 46/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Maroša Kováčika a Ing. Hany Kováčikovej, spoločný trvalý pobyt Prievidza, 
Šulekova 877/22, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve 
mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza (lokalita: Veľkonecpalská ulica),  parcela registra E 
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KN č. 348/1, ostatné plochy s výmerou 560 m2 a  parcela registra E KN č. 347/1, 
ostatné plochy s výmerou 42 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky elektro, 
voda, plyn a kanalizácia a právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom, a to 
k stavbe „Novostavba rodinného domu“, pričom predpokladaný rozsah vecného 
bremena (IS) – právo uloženia IS je 78,85 m2 a právo prechodu pešo a prejazdu 
motorovým vozidlom je v rozsahu cca 20 m2,  
b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 39/2022, ktorú 
vyhotovila spoločnosť GEOMAP Prievidza s.r.o.  dňa 23.02.2022  s  vyznačením 
priebehu IS rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP  ako diel 1-4 na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza  - parcela registra   E KN č. 348/1, ostatné 
plochy s výmerou 560 m2 a  parcela registra E KN č. 347/1, ostatné plochy s výmerou 
42 m2  v rozsahu 70 m2 (na základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom 
geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 
114/18);  

II.         schvaľuje  
a) zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza  parcela registra E KN č. 348/1, 
ostatné plochy s výmerou 560 m2 a  parcela registra E KN č. 347/1, ostatné plochy 
s výmerou 42 m2 v časti diel 1-4 v rozsahu výmery 70 m2, právo uloženia 
inžinierskych sietí – prípojky elektro, plyn a kanalizácia k stavbe  „Novostavba 
rodinného domu“,  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 zaťaženého vecným bremenom a  ceny   
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, určenej východiskovými minimálnymi 
cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, 
minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 
€/m2,  a to za podmienok: 

- žiadateľ je povinný umiestniť merače 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.  

 
b) udelenie súhlasu prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza na Veľkonecpalskej ulici, 
parcela registra E KN č. 348/1, ostatné plochy s výmerou 560 m2 a  parcela registra E 
KN č. 347/1, ostatné plochy s výmerou 42 m2, a to  k stavbe „Novostavba rodinného 
domu“, v zmysle doloženej situácie a za dodržania podmienok stanovenými odborom 
SP, výstavby a ŽP. 
 

číslo: 47/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Ľudmily Koštialikovej, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. 925/75, 
o prehodnotenie a zmenu uloženia inžinierskych sietí, t. j. prípojky elektriky a posunu 
umiestnenia  prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo 
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vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra  E KN č. 2496/1, 
ostatné plochy  s výmerou 966 m2 (lokalita:  Uhlištná ulica). 
Dôvodom zmeny trasovania elektrickej prípojky je prítomnosť betónovej vodomernej 
šachty osadenej ešte v minulosti na parcele č. 2496/2, cez ktorú vedie časť pôvodne 
plánovanej trasy. Zároveň do uvedenej trasy a pôvodne navrhnutého záberu 
prechodu a prejazdu zasahuje svojim umiestnením a rozsiahlou koreňovou sústavou 
Lipa malolistá, ktorú by bolo nutné v prípade dodržania pôvodného trasovania 
odstrániť.  Posunom umiestnenia elektrickej prípojky a zároveň prechodu a prejazdu 
je možné zachovať strom, ktorý má veľkú ekologickú a spoločenskú hodnotu. 
V prípade posunu umiestnenia prechodu a prejazdu zostáva rozsah záberu uvedený 
v predmetnom GP nezmenený. 
Pri posune elektrickej prípojky je predpokladané zvýšenie záberu v dĺžke približne  
o 5 m, keďže posledný úsek bol pôvodne trasovaný po susednej parcele. 
(Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 01.03.2021, 
zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením MsZ č.13/21 zo dňa 
25.01.2021.) 
b) informáciu, že zápisom Geometrického plánu č. 122/2021, vyhotoveného dňa 
15.06.2021 spol. GEOMAP Prievidza s.r.o., úradne overeného dňa Ing. Barborou 
Petriskovou pod č. 621/2021,  zanikla parcela E KN č. 1848 a vznikli parcely registra 
C KN č. 1200/11, 1200/12, 1200/13, 1200/14 a 1200/15,  
c) informáciu o doloženej novej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 13/2021, 
ktorú vyhotovila spoločnosť GEOMAP Prievidza s.r.o.  dňa 22.02.2022  s  
vyznačením priebehu IS spolu s ochranným pásmom a právo prechodu pešo a 
prejazdu motorovým vozidlom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 
1  na časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza  - parcela registra   E KN č.  
2496/1, ostatné plochy  s výmerou 966 m2  v rozsahu 81 m2 (na základe doloženej 
situácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle 
uznesenia MsZ č. 114/18);  

II.         schvaľuje  
a) zmenu uloženia inžinierskych sietí, t. j. prípojky elektriky a posunu umiestnenia  
prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom na časti pozemku vo vlastníctve 
mesta Prievidza v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra  E KN č. 2496/1, ostatné 
plochy  s výmerou 966 m2 (lokalita:  Uhlištná ulica), a to v zmysle doloženej novej 
pracovnej verzii Geometrického plánu č. 13/2021, ktorú vyhotovila spoločnosť 
GEOMAP Prievidza s.r.o.  dňa 22.02.2022 v rozsahu 81 m2 (voda, elektrika, prechod 
pešo a prejazd motorovým vozidlom) 

b) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva  č.13/21 zo dňa 25.01.2021 takto:  
- vypúšťa sa text: „v časti diel 1 v rozsahu výmery 49 m2“  a nahrádza sa textom:             
„v časti diel 1 v rozsahu výmery 81 m2“,  
- vypúšťa sa text: „v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela 
registra E KN č. 1848,“ a nahrádza sa textom: „v prospech vlastníka pozemkov v k. ú. 
Veľká Lehôtka,  parcely registra C KN č. 1200/11, 1200/12, 1200/13, 1200/14 
a 1200/15“. 
 

číslo: 48/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.          berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti BAU+ B Development s.r.o., so sídlom  Kanianka  972 17, 
Lúčna 534/1, IČO: 50 320 971, o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo 
vlastníctve mesta Prievidza v  k. ú. Prievidza (lokalita: Bôrová ulica),  parcela registra 
C KN č. 8135/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1250 m2 a  parcela registra 
C KN č. 8135/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2246 m2, právo uloženia 
inžinierskych sietí – prípojky elektro, plyn a kanalizácia a právo prechodu pešo 
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a prejazdu motorovým vozidlom, a to k stavbe „Novostavba dvoch radových domov - 
Prievidza“, pričom predpokladaný rozsah vecného bremena (IS) je 41,8 m2 a právo 
prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom v dĺžke 2,5 m/vozidlo (na 6 vozidiel) 
b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 40/2022, ktorú 
vyhotovila spoločnosť GEOMAP Prievidza s.r.o.  dňa 23.02.2022  s  vyznačením 
priebehu IS rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP  ako diel 1-4 na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza  - parcela registra C KN č. 8135/1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1250 m2 a  parcela registra C KN č. 8135/13, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2246 m2 v rozsahu 42 m2 (na základe 
doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj 
zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18);  

II.         schvaľuje  
a) zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 

pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza  parcela registra C KN č. 8135/1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1250 m2 a  parcela registra C KN č. 
8135/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2246 m2 v časti diel 1-4 v 
rozsahu výmery 42 m2 , právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky elektro, plyn 
a kanalizácia k stavbe „Novostavba dvoch radových domov - 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 zaťaženého vecným bremenom a  ceny   rovnajúcej sa 1/3 
ceny za predaj pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov 
pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 
300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2,  a to za 
podmienok: 

-       IS (kanalizačná prípojka), ktoré zasahujú do telesa cesty zrealizovať spoločne na 

jednom miesta pre obe stavby – RAD 1 a RAD 2 , t. j. zrealizovaná jedným 
napojením,  jedna  rozkopávka cesty, 

-       IS, ktoré budú realizované v chodníku – opraviť teleso chodníka v celej šírke 

a po celej dĺžke, a to zo zámkovej dlažby 
-       žiadateľ je povinný umiestniť merače 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, 
 

b)   udelenie súhlasu prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom po časti 

pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Prievidza na Bôrovej ulici, 
parcela registra C KN č. 8135/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1250 m2 
a  parcela registra C KN č. 8135/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2246 
m2, a to  k stavbe „Novostavba dvoch radových domov - Prievidza“, v dĺžke 2,5 
m/vozidlo (na 6 vozidiel v zmysle doloženej situácie), pričom prechod medzi 
hranicou pozemku, chodníkom a miestnou komunikáciou bude riešený v súlade s 
podmienkami stanovenými odborom SP, výstavby a ŽP. 
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číslo: 49/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Tatiany Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, 
971 01 Prievidza, IČO: 46 900 128, o zmenu účelu využitia prenajatej nehnuteľnosti - 
časti pozemku v k.ú. Prievidza, nachádzajúceho sa na Ul. P.J. Šafárika, parcela 
registra CKN č. 5036/1, ostatná plocha s výmerou 50993 m2, zapísaného na LV č. 1, 
vo výmere 36m2, prenajatého na základe Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 
29.06.2020, a to z účelu umiestnenia novinového stánku a prístupu k nemu, na účel 
umiestnenia stánku s potravinami a prístupu k nemu so záberom počas celého roka, 
b) žiadosť Tatiany Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, 
971 01 Prievidza, IČO: 46 900 128, o udelenie súhlasu s podnájmom pozemku, ktorý 
je predmetom nájmu na základe Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 29.06.2020 tretej 
osobe - Lukášovi Dubinovi, trvale bytom Urbánková ulica 903/29, Prievidza, ktorý 
bude stánok na predmetom pozemku využívať na účel predaja potravín, 
c) informáciu, že podľa čl. IV bod 13 Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 29.06.2020 je 
nájomca oprávnený prenechať predmetnú nehnuteľnosť do podnájmu tretej osobe len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa,  

II. neschvaľuje  
a) zmenu účelu Nájomnej zmluvy č. 12/20 zo dňa 29.06.2020 uzatvorenej s Tatianou 
Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, 971 01 Prievidza, 
IČO: 46 900 128, a to z účelu umiestnenia novinového stánku a prístupu k nemu, na 
účel umiestnenia stánku s potravinami a prístupu k nemu so záberom počas celého 
roka, 
b) udelenie súhlasu pre nájomcu Tatianu Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ul. Ľ. 
Ondrejova 845/18, 971 01 Prievidza, IČO: 46 900 128, zapísaná v živnostenskom 
registri Okresného úradu Prievidza pod č. 340-33737,  s prenechaním predmetu 
nájmu nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra CKN č. 5036/1, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50993m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 
36m2, do podnájmu Lukášovi Dubinovi, trvale bytom Urbánková ulica 903/29, 
Prievidza.  

       
číslo: 50/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jána Dobrovodského, trvalý pobyt Kanianka, Stará cesta 9/4, o  nájom  
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 5034/9, 
zastavané plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 12 m2  na účel umiestnenia 
vonkajšieho sedenia, so záberom pozemku počas  celého roka,  pred prevádzkou  
„CHEERS PUB“ na Ulici J. M. Hurbana  č. 4 v Prievidzi,   

II.   schvaľuje 
a) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 5034/9, 
zastavané plochy a nádvoria   v predpokladanom rozsahu výmery 12 m2 (výmera 
bude upresnená po doručení GP),  na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia, so 
záberom pozemku počas  celého roka,  pred prevádzkou  „CHEERS PUB“ na Ulici J. 
M. Hurbana  č. 4 v Prievidzi, 
b)  spôsob 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,  
c) za podmienok: 
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-  nájomného za pozemok priľahlý k prevádzke 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, 
- po ukončení nájmu vypratať pozemok  na vlastné náklady a uviesť do pôvodného 
stavu pred prvým zriadením pôvodnej letnej terasy bez nároku náhrady na 
vynaložené náklady. 

 
číslo: 51/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť  spoločnosti  EGON, s.r.o., so sídlom Ul. J. M. Hurbana 24, Prievidza, o  
nájom  nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku z parcely registra C KN  č. 
5066/1, zastavané plochy a nádvoria   v rozsahu výmery 12 m2  na účel umiestnenia 
kvetináčov so zeleňou pred vonkajším sedením - terasou  nachádzajúcou sa pred 
prevádzkou  Tramtária na Ulici J. M. Hurbana  24 v Prievidzi,  
b) informáciu, že dňa 08.02.2022 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
podľa písmena a) tohto bodu, na účel umiestnenia kvetináčov so zeleňou pred 
vonkajším sedením - terasou  nachádzajúcou sa pred prevádzkou  Tramtária na Ulici 
J. M. Hurbana  24 v Prievidzi,  

II.   schvaľuje  
prenechanie do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť 
v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra CKN 5066/1, zastavané plochy 
a nádvoria  v rozsahu výmery 12 m2, na  Ulici J. M. Hurbana 24 pre spol. EGON, 
s.r.o., so sídlom Ul. J. M. Hurbana 24, Prievidza,  na účel umiestnenia kvetináčov so 
zeleňou pred vonkajším sedením - terasou  nachádzajúcou sa pred prevádzkou  
Tramtária na Ulici J. M. Hurbana  24 v Prievidzi, 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 za pozemok priľahlý k prevádzke 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 určitú jeden rok s 1-mesačnou výpovednou 
lehotou, po ukončení nájmu vypratať pozemok  na vlastné náklady a uviesť do 
pôvodného stavu bez nároku náhrady na vynaložené náklady, presunutia betónového 
kvetináča  nachádzajúceho sa  na predmetnom pozemku, do inej časti pešej zóny, 
podľa určenia architekta mesta. 

 
číslo: 52/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Jána Mokrého a manželky Eleonóry Mokrej, spoločne trvalý pobyt 
Dubová ulica č. 47, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - 
novovytvoreného pozemku parcely registra CKN č. 6742/4, záhrada v rozsahu 
výmery 101 m2 (zameraný a odčlenený na základe Geometrického plánu č. 
155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 
Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022 z pozemku parcela registra 
CKN č. 6742, záhrada v rozsahu výmery 215m2, vedený na LV č. 1), na 
záhradkárske účely, nakoľko uvedený pozemok je bezprostredne priľahlý 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a tento pozemok na základe zmluvy 
o dočasnom užívaní pozemku užívajú od roku 1989, 
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b) informáciu, že cez pozemok parcela registra CKN č. 6742 vedú inžinierske siete 
(elektrika, VO), 

c)  informáciu, že časť pozemku, o kúpu ktorého manželia Mokrí žiadajú, susedí 
okrem pozemku vo vlastníctve žiadateľov aj s pozemkom vo vlastníctve manželov 
Janikových a zvyšok parcely registra CKN č. 6742 susedí s pozemkom vo 
vlastníctve manželov Botkových a s pozemkom vo vlastníctve manželov 
Oremových. Manželia Janikoví udelili súhlas s odpredaním časti parcely 
manželom Mokrým na základe listu zo dňa 14.06.2021 a manželia Oremoví udelili 
súhlas s odpredaním časti parcely manželom Mokrým na základe listu zo dňa 
02.08.2021, 

d)  informáciu, že žiadatelia doložili dňa 27.01.2022 pracovnú verziu geometrického 
plánu č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 
971 01 Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022, na základe ktorého sa 
s manželmi Botkovými dohodli na prerozdelení pozemku parcela registra CKN č. 
6742, záhrada v rozsahu výmery 215 m2,  

II.  schvaľuje 
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú. 
Prievidza -  novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 6742/4, záhrada 
v rozsahu výmery 101 m2 (zameraný a odčlenený na základe Geometrického plánu č. 
155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 
Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022 z pozemku parcela registra CKN 
č. 6742, záhrada v rozsahu výmery 215 m2, vedený na LV č. 1), pre Jána Mokrého 
a manželku Eleonóru Mokrú, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 47, 971 01 
Prievidza, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 40,00 €/m2, na 
záhradkárske účely,  
b) spôsob podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že 
žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k pozemku 
vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom je postavený rodinný dom.  

 
číslo: 53/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Pavla Botku a manželky Viery Botkovej, spoločne trvalý pobyt Dubová 
ulica č. 23, 971 01 Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - 
novovytvoreného pozemku parcely registra CKN č. 6742/1, záhrada v rozsahu 
výmery 114 m2 (zameraný a odčlenený na základe Geometrického plánu č. 155/2021 
vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. 
Martinou Novákovou dňa 14.01.2022 z pozemku parcela registra CKN č. 6742, 
záhrada v rozsahu výmery 215m2, vedený na LV č. 1), na záhradkárske účely, 
nakoľko uvedený pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľov. 
b) informáciu, že cez pozemok parcela registra CKN č. 6742 vedú inžinierske siete 
(elektrika, VO), 
c) informáciu, že časť pozemku, o kúpu ktorého manželia Botkoví žiadajú, susedí 
okrem pozemku vo vlastníctve žiadateľov aj s pozemkom vo vlastníctve manželov 
Oremových a v prípade schválenia žiadosti o kúpu druhej časti tohto pozemku bude 
susediť aj s pozemkom vo vlastníctve manželov Mokrých. Manželia Oremoví udelili 
súhlas s odpredaním časti parcely manželom Botkovým listom zo dňa 27.08.2021,  
d) informáciu, že žiadatelia doložili dňa 31.01.2022 pracovnú verziu geometrického 
plánu č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 
01 Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022, na základe ktorého sa 
s manželmi Mokrými dohodli na prerozdelení pozemku parcela registra CKN č. 6742, 
záhrada v rozsahu výmery 215 m2,  
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II.   schvaľuje  
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k.ú. 
Prievidza -  novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 6742/1, záhrada 
v rozsahu výmery 114 m2 (zameraný a odčlenený na základe Geometrického plánu č. 
155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 
Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022 z pozemku parcela registra CKN č. 
6742, záhrada v rozsahu výmery 215 m2, vedený na LV č. 1), pre Pavla Botku 
a manželku Vieru Botkovú, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 23, 971 01 Prievidza, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 40,00 €/m2, na záhradkárske 
účely,  
b) spôsob podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že 
žiadaný pozemok nie je pre mesto využiteľný a je bezprostredne priľahlý k pozemku vo 
vlastníctve žiadateľov, na ktorom je postavený rodinný dom.  

 
číslo: 54/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 295/20 zo dňa 26.10.2020, ktorým MsZ 
schválilo majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v areáli Centra voľného času 
v Prievidzi,    

II. schvaľuje  
zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 295/20 zo dňa 26.10.2020  takto: 
v časti II. sa vypúšťa celý text uznesenia a nahrádza sa novým textom: 
„schvaľuje majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v k.ú. Prievidza - pozemku 
parcela registra EKN č. 3935/1 vo výmere 888 m2, zapísanej na LV č. 12551, 
nachádzajúcej sa sčasti v areáli Centra voľného času na Ulici K. Novackého 
v Prievidzi, formou kúpy od zistených podielových spoluvlastníkov (spolu o veľkosti 
podielu 32/252) za cenu 11,62 €/m2 a od nezistených podielových spoluvlastníkov, 
ktorých podiely spolu o veľkosti 220/252 spravuje Slovenský pozemkový fond za cenu 
28,45 €/m2.“  

 
číslo: 55/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

žiadosť výboru volebného obvodu č. 4 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti 
k realizácii investičného zámeru „Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi“  za 
účelom skultúrnenia pozemku a vyčistenia od náletových drevín, nachádzajúceho sa 
na Ulici Nad terasami v k.ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 3958/1, 
trvalý trávny porast vo výmere 5810 m2 vo vlastníctve Mgr. Tibora Kissa a Adriany 
Kiss, zapísané na LV č. 4202,  

II.  schvaľuje  
majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností k realizácii investičného zámeru 
„Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi“ za účelom skultúrnenia pozemku 
a vyčistenia od náletových drevín, nachádzajúceho sa na Ulici Nad terasami v k.ú. 
Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 3958/1, trvalý trávny porast vo výmere 
5810 m2 vo vlastníctve Mgr. Tibora Kissa a Adriany Kiss, zapísané na LV č. 4202 a to 
formou nájmu za symbolické 1€, na dobu neurčitú s jednoročnou výpovednou 
lehotou,  

III.  ruší 
uznesenie MsZ č. 232/09   zo dňa 30. 6. 2009 v znení uznesenia č.  212/10 zo dňa 
31. 9. 2010, ktorým MsZ schválilo  majetkoprávne vyporiadanie pozemkov parc. č. 
7079/2 a parc. č. 7079/67 a EKN parc. č. 3952 v k. ú. Prievidza tzv. „Čerešňový sad“ 
do majetku mesta Prievidza vo výmere podľa zamerania geometrickým plánom za 
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cenu 11,62 €/m2 (350,- Sk/m2) formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena 
a pod., za účelom zachovania verejnej zelene. 

 
číslo: 56/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť Margity Mruškovičovej,  trvalý pobyt Hradecká 546/3, 971 01 Prievidza,  
o kúpu nehnuteľností na Hradeckej ulici v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemku parcela 
registra C KN č. 323/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1m2, nachádzajúci sa 
pod rodinným dom a pozemku parcela registra C KN č. 326/10, zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 19 m2, nachádzajúci sa pred rodinným domom vo vlastníctve 
žiadateľky, obe vedené na LV č. 1599 za účelom scelenia pozemku.  
b) informáciu, že dňa 08.02.2022 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
previesť prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka 
nehnuteľnosti na Hradeckej ulici v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C 
KN č. 323/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1m2, nachádzajúci sa pod 
rodinným dom a pozemku parcela registra C KN č. 326/10, zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 19 m2, nachádzajúci sa pred rodinným domom vo vlastníctve 
žiadateľky, obe vedené na LV č. 1599, pre Margitu Mruškovičovú,  trvalý pobyt 
Hradecká 546/3, 971 01 Prievidza za účelom scelenia pozemku, za cenu 10,00 €/m2, 

II.  schvaľuje  
prevod prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, 
nehnuteľnosti na Hradeckej ulici, pozemok parcela registra C KN č. 323/4, zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 1 m2, nachádzajúci sa pod rodinným domom a pozemku 
parcela registra C KN č. 326/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, 
nachádzajúci sa pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky, obe vedené na LV 
č. 1599, pre Margitu Mruškovičovú,  trvalý pobyt Hradecká 546/3, 971 01 Prievidza, 
za účelom scelenia pozemku, za cenu 10,00 €/m2, 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 je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľky – kupujúcej. 

 
číslo: 57/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (ďalej len PTH, a.s.) so 

sídlom Priemyselná 82, 971 01  Prievidza, IČO: 36 325 961, o kúpu respektíve nájom 

hnuteľného majetku - technických zariadení výmenníkových staníc vo vlastníctve 

Mesta Prievidza  a to: 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla ,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu s tepelnou 

prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné číslo 2903 na Gazdovskej ulici 

v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla ,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu s tepelnou 

prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné číslo 3010 na Gazdovskej ulici 

v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla T 250/65- HS COMPACTERM 

nachádzajúca sa v budove Základnej školy na Rastislavovej ulici č. 416/4 v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla WL 440/50 nachádzajúca sa v budove 

Kultúrneho a spoločenského strediska na Ulici F. Madvu 11  v Prievidzi 
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na účel zabezpečenia vykurovania a prívodu teplej úžitkovej vody prostredníctvom 
predmetných Kompaktných odovzdávajúcich staníc tepla (ďalej len KOST).    
b) informáciu, že dňa 08. 02. 2022 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
previesť prebytočný hnuteľný majetok mesta – technické zariadenia výmenníkových 
staníc podľa písm a) tohto bodu, pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, 
a.s., so sídlom  Priemyselná 82, 971 01  Prievidza, IČO: 36 325 961, za cenu 
120 298,01 € na účel zabezpečenia vykurovania a prívodu teplej úžitkovej vody 
prostredníctvom predmetných Kompaktných odovzdávajúcich staníc tepla,  

II.  schvaľuje  
prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta Prievidza, technických zariadení 
výmenníkových staníc a to:  
- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla ,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu s tepelnou 

prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné číslo 2903 na Gazdovskej ulici 

v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla ,,MAXI – S  - pref – AKU“ spolu s tepelnou 

prípojkou, nachádzajúcou sa v bytovom dome súpisné číslo 3010 na Gazdovskej ulici 

v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla T 250/65- HS COMPACTERM 

nachádzajúca sa v budove Základnej školy na Rastislavovej ulici č. 416/4 v Prievidzi. 

- Kompaktnú odovzdávajúcu stanicu tepla WL 440/50 nachádzajúca sa v budove 

Kultúrneho a spoločenského strediska na Ulici F. Madvu 11  v Prievidzi 

pre spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (v skratke  PTH, a.s.) so 
sídlom Priemyselná 82, 971 01  Prievidza, IČO: 36 325 961, za kúpnu cenu 
120 298,01 €  na účel zabezpečenia vykurovania a prívodu teplej úžitkovej vody 
prostredníctvom predmetných Kompaktných odovzdávajúcich staníc tepla, spôsobom 
prevodu majetku 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 spoločnosť PTH, a.s., zabezpečuje zdroj tepla v rámci centrálneho 
zásobovania teplom na ktoré sú predmetné KOST napojené, čím sú zabezpečené 
potreby obyvateľom mesta, čo je v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a taktiež z dôvodu, že spoločnosť vlastní tepelné prípojky k zariadeniam 
KOST nachádzajúce sa v budove ZŠ Rastislavova a KaSS.  

 
číslo: 58/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti M. S. STAV, s. r. o., so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, 
IČO: 43 919 791, v zastúpení Miroslavom Svrčkom, konateľom,   o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 5400/39, 
ostatná plocha v rozsahu výmery 23 m2, vedený na liste vlastníctva  č. 1, na účel 
scelenia pozemku.  Odkúpením časti žiadaného pozemku dôjde k sceleniu  
s pozemkom parcela registra C KN č. 5403/1 (areál bývalých zberných surovín), ktorý 
nadobudla spoločnosť od mesta Prievidza v obchodnej verejnej súťaži na účel 
výstavby bytového domu.  
b) informáciu o doložení GP,   

II. schvaľuje  
a) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. 

Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/255, ostatná plocha  s výmerou 
23 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5400/39, 
ostatná plocha  s výmerou 84 m2, Geometrickým plánom č. 6/2022, vyhotoveným 
spoločnosťou GEOmark s. r. o., so sídlom Ul. G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza dňa 
18. 01. 2022, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 25. 02. 2022 pod 
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číslom 196/22, pozemok vedený na liste na vlastníctva č.1 pre spoločnosť M. S. 
STAV, s.r.o., so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO 43 919 791,  
v zastúpení Miroslav Svrček, konateľ,  za cenu 48,32 €/m2, na účel scelenia 
pozemku,   

b) 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 nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa – 
kupujúceho. 

 
číslo: 59/22 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie  na vedomie 

žiadosti  Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčkova 2358/2, 811 08 Bratislava, 
o kúpu nehnuteľnosti, vedenej na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Prievidza v blízkosti 
Medzibriežkovej ulice a to:  
a) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie 
v rozsahu výmery 78 m2, na záhradkárske účely. 
b) časti pozemku, z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie 
v rozsahu výmery 80 m2, na záhradkárske účely.  

II.  neschvaľuje  
zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, vedené na liste vlastníctva č. 1, v blízkosti Medzibriežkovej ulice a to:  
a) časť pozemku z parcely registra C KN  č. 2670/1 zastavaná plocha a nádvorie 
v rozsahu výmery 78 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre 
Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčková 2358/2, 811 02 Bratislava, na 
záhradkárske účely,  
b) časť pozemku z parcely registra C KN č. 2670/1, zastavaná plocha a nádvorie 
v rozsahu výmery 80 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre 
Ing. Jaromíra Páleníka, trvalý pobyt Janáčková 2358/2, 811 02 Bratislava, na 
záhradkárske účely. 
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Uznesenia  
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

zo  dňa 28. 02. 2022 
od 36 do 59 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 

Návrhová   komisia 
 
 
 
 
 
 

    Ing. Natália Svítková  Ing. Ľuboš Jelačič   Bc. Branislav Gigac  
  predsedníčka   člen    člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  28.02.2022 

 
 
 

 


