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Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

konaného dňa 28. 02. 2022 
formou videokonferencie  

 
Začiatok zasadnutia:  08.00  h 
Ukončenie zasadnutia: 11. 30  h  
 
Zúčastnení poslanci:   22 poslancov (podľa prílohy – účasť poslancov) 
 
Neprítomní poslanci:  Katarína  Čičmancová  
  MUDr. Peter Oulehle 
  PaedDr. Eleonóra Porubcová 
 
Ďalší účastníci rokovania:  JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta   
    MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ 

Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová  –  hl. kontrolórka mesta 
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie 
Mgr. Ivan Benca – vedúci ref. pre projekty a investície 
Ing. Michal Danko – riaditeľ SAD Prievidza, a.s. 
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP 
Ing. Anton Pišta – ref. pre správne delikty, pries., sťaž. a petície 
Ing. Richard Fodor – riaditeľ ZpS 
JUDr. Ján Martiček – konateľ spol. SMMP, s.r.o.  
Mgr. Alojz Vlčko – vedúci kancelárie primátorky 
Ing. Petra Briatková – ref. právnej kancelárie 
Ing. Natália Topáková – ref. právnej kancelárie 
Ivan Sýkora – OZ BERKAT 
 

Zamestnanci mesta zabezpečujúci servis rokovania formou videokonferencie: 
    Ing. Naďa Prilinská – vedúca kanc. prednostu MsÚ 
    Ing. Daniela Mendelová – referentka kanc. prednostu MsÚ 
    Ing. Ľuboš Belanec – ref. informatiky 
    Ján Detko – ref. informatiky   

Mgr. Michal Ďureje  –  hovorca mesta 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie bolo streamované naživo, na 
portáli YouTube, na kanáli Mesto Prievidza https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza. 

 
K bodu 1) 

„Otvorenie“ 
 JUDr. Katarína Macháčková,  primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ)  poslancov MsZ, zamestnancov mesta 
a obyvateľov sledujúcich živé vysielanie rokovania. V úvode uviedla, že vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID - 19 sa zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi koná formou videokonferencie, bez fyzickej prítomnosti poslancov 
v rokovacej miestnosti.  
 
Na začiatku bolo účastných 22 poslancov, teda zasadnutie bolo uznášania a rokovania 
schopné.  
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  za overovateľov zápisnice menovala  
Mgr. Libora Mokrého a Františka Kršku.  
Za skrutátorky určila zamestnankyne mesta:  Ing. Naďu Prilinskú a Ing. Danielu Mendelovú. 
 

https://www.youtube.com/user/MestoPrievidza
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Keďže pri videokonferencii nebolo možné použiť na účel zaznamenania hlasovania 
poslancov technické hlasovacie zariadenie, poslanci hlasovali zdvihnutím ruky za použitia 
hlasovacieho hárka zvolenej farby s individuálnym číselným označením.  
 
Do návrhovej komisie odporučila predsedajúca zvoliť poslancov: Ing. Natáliu Svítkovú  – za 
predsedníčku, Ing. Ľuboša Jelačiča – za člena a Bc. Branislava Gigaca  – za člena.  
MsZ uznesením č. 36/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  schválilo zloženie návrhovej 
komisie. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za, 2 sa zdržali 
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta,  konštatovala, že návrh programu obdržali 
poslanci  v pozvánkach. 
 
Návrh programu: 
 

1) Otvorenie  
2) Informácia o pripravenom projekte s názvom „Revitalizácia vnútrobloku na Ulici 

M. Mišíka v Prievidzi“  

3) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi  
4) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za 

rok 2021 
5) Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spol. SAD Prievidza, a.s., za rok 2021 

6) Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 

2021 

7) Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za 

rok 2021 

8) Informácia o plnení opatrení v ZpS Prievidza a aplikácia procesov v starostlivosti 
o prijímateľa sociálnej starostlivosti  

9) Majetkovoprávne veci  
10) Diskusia pre obyvateľov (od 10. 00 h do 11.00 h)* 
11) Interpelácie poslancov 
12) Diskusia poslancov a poslanecké podnety 
13) Záver 

 
Primátorka mesta navrhla zmenu programu rokovania MsZ a to doplniť na začiatok 
rokovania bod: „Vyhlásenie mesta Prievidza k vojenskej agresii Ruskej federácie proti 
Ukrajine“. 
Zároveň uviedla, že v rámci tohto bodu podá informácie o aktivitách mesta v súvislosti 
s pomocou utečencom z Ukrajiny v našom regióne.  Ing. Miroslav Žiak poďakoval za 
iniciatívu primátorke mesta a návrh podporil.  
 
Primátorka mesta dala hlasovať o návrhu programu rokovania v znení, ako bol zverejnený na 
úradnej tabuli mesta.   
MsZ uznesením č. 37/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 02.2022. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 
MsZ na návrh primátorky mesta uznesením č. 38/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 
zmenu programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28.02.2022 – doplnenie bodu 
„Vyhlásenie mesta Prievidza k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine“. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za  
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Schválený program rokovania MsZ: 

1) Otvorenie  
2) Vyhlásenie mesta Prievidza k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine“. 
3) Informácia o pripravenom projekte s názvom „Revitalizácia vnútrobloku na Ulici 

M. Mišíka v Prievidzi“  

4) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi  
5) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za 

rok 2021 
6) Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spol. SAD Prievidza, a.s., za rok 2021 

7) Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 

2021 

8) Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za 

rok 2021 

9) Informácia o plnení opatrení v ZpS Prievidza a aplikácia procesov v starostlivosti 
o prijímateľa sociálnej starostlivosti  

10) Majetkovoprávne veci  
11) Diskusia pre obyvateľov (od 10. 00 h do 11.00 h)* 
12) Interpelácie poslancov 
13) Diskusia poslancov a poslanecké podnety 
14) Záver 

 
K bodu 2) 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, konštatovala, že udalosti 
z posledných dní nás nenechávajú chladnými. Poprosila poslancov, aby hlasovaním vyjadrili 
spolupatričnosť.  
Na rokovaní MsZ v Prievidzi zaznela štátna hymna Ukrajiny a následne štátna hymna 
Slovenskej republiky.  
Primátorka mesta požiadala poslanca MsZ Ing. Petra Paulíka o prečítanie Vyhlásenia mesta 
Prievidza k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine. 
Vyhlásenie: 
„My, predstavitelia mesta Prievidza, poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva v 
Prievidzi čo najdôraznejšie odsudzujeme nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú 
vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. 
Zdôrazňujeme, že ruská vojenská agresia proti Ukrajine – nezávislému a suverénnemu štátu 
– je hrubým pošliapaním medzinárodného práva. 
Žiadame Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenské operácie a bezpodmienečne 
stiahla všetky ozbrojené sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny, vrátila sa k 
rokovaciemu stolu a úprimne hľadala riešenia mierovou cestou. 
Vyzývame Ruskú federáciu, aby plne rešpektovala medzinárodné humanitárne právo a 
umožnila bezpečný a nerušený humanitárny prístup a pomoc všetkým osobám v núdzi. 
Vyjadrujeme plnú podporu Ukrajine a jej občanom a sústrasť nevinným obetiam tejto 
agresie.“  
 
MsZ uznesením č. 39/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo  Vyhlásenie mesta 
Prievidza k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 
Ing. Miroslav Žiak sa pýtal, či v komisiách MsZ budú mať naďalej zastúpenie ľudia, ktorí 
popierajú inváziu.   Primátorka mesta reagovala s tým, že nemá informácie o skutočnosti, 
o ktorej poslanec hovorí.  
JUDr. Katarína Macháčková informovala o zasadaní krízového štábu, o aktívnom riešení 
súčasnej situácie pomoci utečencom z Ukrajiny prichádzajúcim do nášho regiónu.  Uviedla, 
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že mesto má k dispozícii pre tento účel 10 bytov na Ciglianskej ceste, ktoré sú dlhodobo 
prázdne, mesto vyčlení 10 tis. €  z rozpočtu mesta na krytie nákladov súvisiacich 
s príchodom utečencov do nášho regiónu.  
Ďalej uviedla, že mesto spolupracuje s rôznymi združeniami (BERKAT, Galéria Jabloň), 
ktoré sa rovnako snažia pomôcť v tejto náročnej a ťažkej situácii.  Primátorka mesta 
poďakovala všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomáhajú v tejto neľahkej situácii.  
Primátorka mesta dala slovo p. Ivanovi Sýkorovi z občianskeho združenia BERKAT.  Ivan 
Sýkora uviedol, že združenie sa spojilo s viacerými subjektmi, ktoré sa rozhodli pomôcť,  
hovoril o vyhlásení materiálnej pomoci (iniciatíva Galérie Jabloň, poslanecká aktivita p. 
Gigaca), ocenil spojenie ľudí, ochotu pomôcť, ľudskosť.  Primátorka mesta doplnila, že je 
potrebná koordinácia, na spoločnom stretnutí riešili ubytovanie, stravu, i ďalšie opatrenia.  
Michal Dobiaš poďakoval všetkým, ktorí sa do aktivít zapojili. Vyhlásil, že sa vzdáva svojej 
poslaneckej odmeny na dobu, pokiaľ bude potrebné pomáhať Ukrajine, a požiadal, aby MsÚ 
zabezpečil presun jeho poslaneckej odmeny na aktivity na pomoc Ukrajine a ukrajinského 
ľudu.   Do diskusie sa zapojila poslankyňa MDDr. Veronika Drábiková, ktorá vysvetlila, prečo 
sa nezapojila do hlasovania o prijatí „Vyhlásenia“.  Konštatovala, že nikto z nás nepozná 
pozadie tejto vojny a celého konfliktu na Ukrajine.  Nie je to naša vojna. Ďalej dodala, že keď 
odsudzujeme agresiu jedného štátu, treba odsúdiť agresiu aj ďalších štátov, ktoré do tohto 
konfliktu posielajú zbrane.  
Primátorka mesta ukončila diskusiu k predmetnému bodu.  
 
 

K bodu 3) 
Informáciu o projekte s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v 

Prievidzi“  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci  
ref. pre projekty a investície.  
Celkové výdavky projektu sú vo výške 551 070,25 €, kofinancovanie projektu mestom je vo 
výške 27 553,51 €.  Projekt rieši nové sadové úpravy, multifunkčné ihrisko, verejné 
osvetlenie, výmenu a doplnenie mobiliáru, výmena stolnotenisových stolov a pod.  
Michal Dobiaš sa pýtal, v akom stave má mesto prípravu projektov vnútroblok Ul. 
energetikov a Čerešňový sad. Mgr. Ivan Benca uviedol, že projekt revitalizácie vnútrobloku 
na  Ul. energetikov sa odovzdáva 2. 5. 2022 a projekt revitalizácie Čerešňového sadu žiaľ 
nespadá do tejto výzvy.  
MsZ uznesením č. 40/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu 
s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi“  a  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov, kofinancovanie projektu  vo výške 27 553,51 €,  t. j. 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov 
projektu. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 

K bodu 4) 
 Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta 
MsÚ. Hlavná kontrolórka mesta podala stanovisko k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi 
a predložila Správu o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 25. 10. 2021 do 
27. 02. 2022. 
Z uznesení, ktoré boli po ich vyhodnotení ako splnené navrhnuté na vypustenie, vybrala 
hlavná kontrolórka na kontrolu 18 uznesení. Konštatovala, že uznesenia boli splnené 
a odporučila prijať MsZ navrhované uznesenie.  
Ďalej informovala o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 25. 10. 2021 do 
27. 02. 2022. V uvedenom období bolo skončených 16 kontrol a zostáva rozpracovaných 8 
kontrol.  
Bc. Branislav Gigac sa pýtal na vyhodnotenie uznesenia MsZ č.360/20, ktorým MsZ 
požiadalo zástupcov mesta v orgánoch spol. PTH, a.s., predložiť v pravidelnom štvrťročnom 
intervale MsZ správu o aktuálnom stave pripravovaného projektu dodávok tepla pre mesto 



 

 

5 

 

Prievidza. Primátorka mesta uviedla, že správa bude predložená na najbližšom rokovaní 
MsZ, teda v marci. Bc. Branislav Gigac namietal plnenie uznesenia, nakoľko správa nebola 
predložená v stanovených lehotách.  Hlavná kontrolórka uviedla, že plnenie uznesenia 
preverí, v prípade pochybenia bude vykonaná náprava.  
 
Bc. Branislav Gigac ďalej hovoril o pochybeniach v prípade výberových konaní, konštatoval, 
že dochádza k porušeniu internej smernice (IS 64 – Obsadzovanie voľných pracovných 
miest v rámci mesta Prievidza).  Požiadal prednostu MsÚ, právnu kanceláriu, aby riešili 
prípadné sankcie za nedodržiavanie smerníc.  Primátorka mesta uviedla, že nemá vedomosť 
o tom, že by bola naďalej v tejto veci porušovaná smernica. Kontrolórka dodala, že mesto 
zjednalo nápravu.  Do diskusie sa zapojil Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky 
mesta, ktorý uviedol, že v roku 2022 bolo vydané nové vydanie smernice, konštatoval, že 
nevie, z čoho poslanec pri svojich vyjadreniach vychádza.  
 
K vyhodnoteniu uznesení MsZ v Prievidzi prijalo MsZ uznesenie č. 41/22, ktoré tvorí prílohu 
k zápisnici.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 16 poslancov za, 2 proti, 2 sa zdržali 
 

K bodu 5) 
 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 
2021 predložila Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta 
V roku 2021 bolo skončených celkovo 45 kontrol, z toho štyri kontroly z roku 2020 a 1 
kontrola prešla do roku 2022. O výsledkoch kontroly podala hlavná kontrolórka MsZ v roku 
2021 správy celkovo 5krát.   
Na základe výsledkov vykonaných kontrol a kontrolných zistení nevznikla za rok 2021 
hlavnej kontrolórke povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní prípad 
nasvedčujúci tomu, že bol spáchaný trestný čin.  
V rámci rozpravy sa do diskusie neprihlásil žiaden poslanec.  
MsZ   uznesením  č. 42/22, ktoré   tvorí  prílohu  k  zápisnici,   schválilo  Správu o kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2021. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za 
 

K bodu 6) 
Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 

2021 predložil Ing. Michal Danko, riaditeľ SAD Prievidza, a. s.  
Mesto Prievidza uzatvorilo s dopravcom SAD Prievidza a.s. dňa 07.12.2018 zmluvu 
o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave 
a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza a mesta Bojnice.  
Podľa ust. bodu 6.13 zmluvy je dopravca povinný najneskôr do 31.01 aktuálneho 
kalendárneho roka predložiť objednávateľom písomné vyúčtovanie výkonov dopravných 
služieb za predchádzajúci kalendárny rok, resp. zúčtovanie mesačných úhrad 
predpokladaného príspevku s výškou príspevku, ktorý sú objednávatelia povinný uhradiť 
dopravcovi podľa tejto zmluvy. Dňa 28.01.2022 bolo na Mestský úrad v Prievidzi doručené 
vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 2021 a porovnanie maximálnych EON na 
rok 2021 so skutočne vynaloženými EON za rok 2021. 
Ing. Michal Danko uviedol, že správa obsahuje hlavná nákladové položky a základné 
štatistiky. Nedoplatok mesta Prievidza je vo výške 194 753 €, nedoplatok mesta Bojnice je vo 
výške 8 178 €. Ďalej  informoval, že v minulom roku boli vedené stretnutia so zástupcami 
mesta Prievidza a mesta Bojnice s cieľom hľadať možnosti na zatraktívnenie MHD, riešili 
návrh na zavedenie časových lístkov, žiaľ tento návrh sa nepodarilo zrealizovať.  
Bc. Branislav Gigac  poukázal na financovanie MHD v iných mestách, konštatoval, že mesto 
Prievidza dáva viac finančných prostriedkov do MHD ako napr. mestá Martin, alebo Trenčín, 
príspevok mesta každoročne vzrastá.  
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MsZ uznesením č. 43/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Vyúčtovanie 
výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 2021. 
Prezentácia:  22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 

K bodu 7) 
Správu o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

predložil Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP.  
Mgr. Ľubomír Pomajbo informoval o stave zamestnancov k 31.12.2021.  Príslušníkov 
s odbornou spôsobilosťou je 39, civilných zamestnancov  je 17, teda celkový stav 
zamestnancov ku koncu roka je 56. 
Ďalej hovoril o činnosti MsP, o obsluhe pultu centrálnej ochrany, kynológii, odchyte túlavých 
psov, odstraňovaní vrakov, spolupráci s inými útvarmi (Štátna polícia, Železničná polícia, 
MsÚ),  o besedách pre seniorov a pod.  Konštatoval, že vzhľadom na pandémiu sa 
v minulom roku podarilo zrealizovať len dve besedy pre seniorov, využívali na informovanie 
obyvateľov prostredníctvom  miestneho rádia a pod.  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová sa pýtala, 
či v tomto roku znovu obnovia pravidelnú činnosť medzi seniormi.  Mgr. Ľubomír Pomajbo 
konštatoval, že momentálne sa ťažko reaguje na túto požiadavku, v rámci MsP je určený 
príslušník, na ktorého majú priamo v denných centrách kontakt. 
MsZ uznesením č. 44/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Správu o činnosti Mestskej 
polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 
Prezentácia:  20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za  
 

K bodu 8) 
Správu o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 

2021 predložil Ing. Anton Pišta, ref. pre správne delikty, pries., sťaž. a petície. 
V roku 2021 bolo mestu Prievidza doručených 16 podaní, z toho 15 sťažností a 1 petícia.  
Predmetom petície bol nesúhlas s výsadbou stromov na verejnom priestranstve medzi Ul. 
energetikov a Ul. V. Benedikta.  Petícia nemala zákonom predpísané náležitosti, nedostatky 
petície neboli v zákonnom stanovenej lehote, preto bola odložená. 
MsZ uznesením č. 45/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo správu na vedomie.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za 
 

K bodu 9) 
 Ing. Richard Fodor, riaditeľ ZpS Prievidza, informoval o plnení opatrení v ZpS 
Prievidza a aplikácii procesov v starostlivosti o prijímateľa sociálnej starostlivosti. 
Ing. Richard Fodor uviedol, že ZpS v uplynulom období podstúpilo viacero kontrol (TSK, 
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny, Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, 
Inšpektorát práce).  Riaditeľ informoval o plnení opatrení vychádzajúcich z jednotlivých 
kontrol.   Opatrenia realizujú postupne, časť je splnená, najdôležitejšia zmena je 
debarierizácia priestoru na Ul. Okáľa, začiatok prác sa predpokladá v mesiaci máj, 
ukončenie prác v decembri 2022.  Ing. Richard Fodor hovoril o nadstavení jednotlivých 
procesov v ZpS, o zmenách v riadení pracovných tímov a pod. Zmeny v ZpS zavádzajú 
postupne, systematicky. Ing. Miroslav Žiak kritizoval, že správa nebola predložená do MsZ 
písomnou formou, ale len ústnou. Primátorka mesta uviedla, že informácie sú aj v správe 
hlavnej kontrolórky s dodaním, že informácia môže byť na rokovaní MsZ podaná aj ústnou 
formou.  
Ing. Richard Fodor oznámil MsZ, že odchádza z postu riaditeľa ZpS Prievidza zo 
zdravotných dôvodov.  Konštatoval, že posledné roky boli veľmi náročné, poďakoval 
zamestnancom, klientom ZpS, vedeniu, zamestnancom mesta i poslancom MsZ za 
spoluprácu.  Osobne poďakovali riaditeľovi za činnosť a spoluprácu poslanci Ing. Natália 
Svítková, Katarína Vráblová, Ing. Ľuboš Jelačič, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, Helena 
Dadíková, Ing. Branislav Bucák, Michal Dobiaš.  V závere vystúpenia sa osobne poďakovala 
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za prácu p. riaditeľovi ZpS  primátorka mesta. Konštatovala, že Ing. Richard Fodor 
pôsobil  ZpS 10 rokov, viedol zariadenie ťažkým kovidovým obdobím, v zariadení prechádzal 
aj ťažkým politickým bojom, pričom išlo o veľmi náročné situácie.   Ďalej informovala MsZ, že 
mesto vypíše na pozíciu nového riaditeľa ZpS výberové konanie. 
 

K bodu 9) 
„Majetkovoprávne veci“ 

 
 Žiadosti o zriadenie vecných bremien predkladala Ing. Petra Briatková, ref. právnej 
kancelárie.  
 
Maroš Kováčik a Ing. Hana Kováčiková, spoločný trvalý pobyt Prievidza, Šulekova 877/22, 
požiadali o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza 
v  k. ú. Prievidza (lokalita: Veľkonecpalská ulica),  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, 
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. Žiadatelia 
doložili pracovnú verziu 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). 
MsZ uznesením č. 46/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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. MsZ zároveň udelilo súhlas 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. 
 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov za.  
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Ľudmila Koštialiková, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská ul. 925/75, požiadala 
o prehodnotenie 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). 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.) 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. Žiadateľka doložila  novú pracovnú verziu 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). 
MsZ uznesením č. 47/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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) a 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“. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22  poslancov za  

 
Spoločnosť BAU+ B Development s.r.o., so sídlom  Kanianka  972 17, Lúčna 534/1, IČO: 50 
320 971, požiadala 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 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).  Spoločnosť doložila pracovnú verziu 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, 
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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). 
MsZ uznesením č. 48/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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. MsZ zároveň schválilo  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. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 

                        K bodu 10) 

„Diskusia pre obyvateľov“ 
 V rámci tohto bodu sa do videokonferencie neprihlásil žiaden obyvateľ.  
 

K bodu 9) 
„Majetkovoprávne veci“ 

 
 Nasledovné žiadosti a návrhy v rámci bodu „Majetkovoprávne veci“ predkladala Ing. 
Natália Topáková, ref. právnej kancelárie.  
           
Tatiana Přibyl MariMad, s miestom podnikania Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, 971 01 Prievidza, 
IČO: 46 900 128, požiadala 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. Žiadateľka zároveň požiadala o udelenie súhlasu s 
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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. 
Výbor volebného obvodu č. 3 nesúhlasil s vyhovením žiadosti z dôvodu sťažností obyvateľov 
bývajúcich v tejto lokalite na chod stánku (predaj alkoholu a pod.).  
MsZ uznesením č. 49/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo 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 a ani 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 50993 m2, 
zapísaný na LV č. 1, vo výmere 36m2, do podnájmu Lukášovi Dubinovi, trvale bytom 
Urbánková ulica 903/29, Prievidza.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 21 poslancov proti, 1 sa zdržal 
 
Michal Dobiaš  uviedol, že v minulom roku mesto prenajalo pozemok na sídlisku Sever pod 
stánkom s ovocím a zeleninou, pričom v uznesení bola zadefinovaná podmienka k zmene 
vzhľadu tohto stánku. Konštatoval, že táto podmienka splnená nebola, požiadal o preverenie.  
Primátorka mesta uviedla, že podnet bude preverený.  
     
Ing. Ján Dobrovodský, trvalý pobyt Kanianka, Stará cesta 9/4, požiadal 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. 
MsZ uznesením č. 50/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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,  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,   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 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. 
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 
Spoločnosť  EGON, s.r.o., so sídlom Ul. J. M. Hurbana 24, Prievidza, požiadala 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. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  08.02.2022. 
MsZ uznesením č. 51/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prenechanie do nájmu 
dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku 
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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. 
Prezentácia: 21 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 21 poslancov za  
 
Ján Mokrý a manželka Eleonóra Mokrá, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 47, 971 01 
Prievidza, požiadali 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. Cez pozemok parcela registra CKN č. 6742 vedú inžinierske siete 
(elektrika, VO).  Ing. Natália Topáková uviedla, 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. 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. 
MsZ uznesením č. 52/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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, 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.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za  
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Pavol Botka a manželka Viera Botková, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 23, 971 01 
Prievidza, požiadali 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. Cez pozemok parcela registra CKN č. 6742 vedú inžinierske siete 
(elektrika, VO). Ing. Natália Topáková uviedla, 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.  
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. 
MsZ uznesením č. 53/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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,  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.  
Prezentácia: 22 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 22 poslancov za  
 
Ing. Natália Topáková informovala, že MsZ dňa 26.10.2020 prijalo uznesenie č. 295/20, 
ktorým schválilo majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v k.ú. Prievidza - pozemku 
parcela registra EKN č. 3935/1 o výmere 888m2, zapísanej na LV č. 10495, 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 podľa znaleckého posudku. 
Právna kancelária vysporiadala všetky podiely zistených spoluvlastníkov spolu o veľkosti 
32/252 formou kúpy v zmysle schváleného uznesenia a zároveň oslovila SPF so žiadosťou 
o odkúpenie podielov nezistených spoluvlastníkov spolu o veľkosti 220/252.  
Na základe žiadosti SPF dala právna kancelária vypracovať znalecký posudok u Ing. Adolfa 
Daubnera vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parcely EKN č. 3935/1 pre účely 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota 
pozemku vo výške 25,10 €/m2, čo pri celkovej výmere pozemku 888m2 predstavuje celkovú 
sumu 22 288,80 eur. 
Podiely nezistených spoluvlastníkov, ktoré spravuje SPF spolu o veľkosti 220/252 
predstavujú podiel na parcele EKN č. 3935/1 vo výmere 775,24m2. 
 
Po rokovaní MsR dňa 21.02.2022 bolo mestu Prievidza doručené oznámenie ceny, v ktorom 
SPF uvádza, že cenu za parcelu EKN č. 3935/1 v prevádzanej výmere 775,24 eur stanovil 
na sumu 28,45 eur/m2 ako trhovú cenu a že stanovená cena je konečná a nemenná. Pri 
výmere 775,24 m2 teda celková suma, ktorú by mesto Prievidza malo uhradiť za odkúpenie 
podielov predstavuje 22 055,58 eur.  
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V tomto liste uložilo SPF mestu lehotu 10 dní na oznámenie, či uvedenú cenu akceptuje, 
v opačnom prípade bude žiadosť odložená. Keďže oznámenie z SPF bolo mestu doručené 
dňa 21.01.2022 a posledný deň lehoty na oznámenie je 03.03.2022, oznámenie nebolo 
možné predložiť na prerokovanie do VVO, komisií ani do Mestskej rady.  
 
Vzhľadom na uvedené predložila právna kancelária do MsZ návrh na zmenu  uznesenia MsZ 
č. 295/20. Michal Dobiaš konštatoval, že cena je vysoká. Helena Dadíková dodala, že ide 
o majetok, ktorý mesto využíva na verejnoprospešný účel,  dlhodobo sa o tento majetok 
stará a vyzvala  kolegov poslancov, ktorí sú  zároveň aj poslancami NR SR, aby riešili do 
budúcnosti návrh na zmenu legislatívy, aby mestá a obce neplatili pri vysporiadaní takýchto 
nehnuteľností  trhovú cenu štátu.  Primátorka mesta uviedla, že areál CVČ je dobré, aby 
mesto malo vysporiadaný. Ing. Natália Topáková dodala, že  finančné prostriedky na 
majetkovoprávne usporiadanie budú musieť byť zaradené do I. zmeny rozpočtu mesta.  
MsZ uznesením č. 54/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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.“  
Prezentácia: 21 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 18 poslancov za, 3 sa zdržali 
 
Výbor volebného obvodu č. 4 požiadal 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. 
MsZ uznesením č. 55/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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. MsZ zároveň zrušilo uznesenie z roku 2009 - 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 cenu 11,62 €/m2 (350,- Sk/m2) formou kúpy, 
zámeny, nájmu, vecného bremena a pod., za účelom zachovania verejnej zelene. 
Prezentácia: 19 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov za  
 
Margita Mruškovičová,  trvalý pobyt Hradecká 546/3, 971 01 Prievidza,  požiadala 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.  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, pre Margitu Mruškovičovú. 
MsZ uznesením č. 56/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo prevod prebytočného 
majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, nehnuteľnosti na Hradeckej 
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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. 
Prezentácia: 18 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 18 poslancov za  
 
Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (ďalej len PTH, a.s.) so sídlom 
Priemyselná 82, 971 01  Prievidza, IČO: 36 325 961, požiadala o kúpu respektíve nájom 
hnuteľného majetku - technických zariadení výmenníkových staníc vo vlastníctve Mesta 
Prievidza. Zámer previesť prebytočný majetok mesta bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 
08. 02. 2022. 
MsZ uznesením č. 57/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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.  
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za  
 
Spoločnosti M. S. STAV, s. r. o., so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 43 919 791, 
v zastúpení Miroslavom Svrčkom, konateľom,   požiadala 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.  Ing. Natália Topáková informovala 
o doložení GP. 
MsZ uznesením č. 58/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo 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 
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Prievidza dňa 18. 01. 2022, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 25. 02. 2022 
pod 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, 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. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 20 poslancov za  
 
Ing. Jaromír Páleník, trvalý pobyt Janáčkova 2358/2, 811 08 Bratislava, požiadal 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. 
MsZ uznesením č. 59/22, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo 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. 
Prezentácia: 20 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 19 poslancov proti, 1 sa zdržal  
 

K bodu 11) 
„Interpelácie“ 

 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová uviedla, že na poslednom rokovaní podala interpeláciu 

vo veci spustenia novej zastávky oproti OD Kaufland, poďakovala za odpoveď, pričom 
dodala, že napriek tomu, že uplynul ďalší mesiac, zastávka  stále neslúži obyvateľom. 
Požiadala o aktuálne informácie a dôvody, pre ktoré zastávka nie je daná do prevádzky.  
 

K bodu 12) 
„Diskusia poslancov a poslanecké podnety“ 

 
Ing. Miroslav Žiak uviedol, že istý investor z Bojníc  podal na mesto žiadosť, ide 

o vodovod pre kúpele Bojnice, konštatoval, že stále nemá vyjadrenie od mesta Prievidza.    
Ing. Miroslav Žiak uviedol, že nerozumie postupom, táto žiadosť je dôležitá aj vzhľadom na 
cestovný ruch, turizmus a pod. Ide o záväzné stanovisko. Primátorka mesta uviedla, že 
mesto postupuje podľa platnej legislatívy, v súlade so stavebným zákonom.  Žiadosť bola 
predmetom MsR, žiadateľ však zobral žiadosť späť, momentálne sa nevedie žiadne konanie 
v tejto veci.  

Ing. Natália Svítková požiadala MsP, aby pri obhliadkach upozorňovali občanov na 
povinnosť vodiť psov na vôdzkach. 

Bc. Branislav Gigac  hovoril o odpovedi, ktorú obdržal od konateľov spoločností 
SMMP, s.r.o. a TSMPD, s.r.o., vo veci interpelácie – reprezentačné výdavky za rok 2021. 
S odpoveďami nebol spokojný, konštatoval, že požiada o informácie v zmysle zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám.  JUDr. Ján Martiček uviedol, že poslanec podal svoju 
interpeláciu v zmysle zákona o obecnom zriadení, interpelácia znamená podanie vysvetlenia 
v určitej veci, nie doloženie dokladov. Odpoveď s vysvetlením a uvedením čiastky 
reprezentačných výdavkov  bola poslancovi doručená. Dodal, že spoločnosť má množstvo 
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kontrolných orgánov.  Ďalej uviedol, že poslancovi bola v inej veci odoslaná žiadaná 
dokumentácia poštou, avšak bola na spoločnosť vrátená ako nedoručená.  Bc. Branislav 
Gigac uviedol, že mu nebolo doručené oznámenie zo Slovenskej pošty, ale vec preverí.  
Bc. Branislav Gigac sa ďalej pýtal na pokračovanie v rokovaniach so spol. Advance 
Investment. Primátorka mesta uviedla, že v zmysle záverov zo spoločného stretnutia 
s poslancami MsZ viedla so spoločnosťou rokovania. Spoločnosť upustila od požiadavky 
nájmu pozemku, ktorý mesto v súčasnosti prenajíma taxikárom, avšak zároveň znížili 
ponuku výšky nájmu na 11 tis. €/rok.  Stále s mestom rokujú o dĺžke nájmu.  
 Poslanci sa v rámci diskusie vrátili k problematike súvisiacej s vojnovým konfliktom na 
Ukrajine.  Katarína Vráblová uviedla, že zo strany štátu bola nezisková organizácia 
Harmónia kontaktovaná ohľadom voľných kapacít.  Uviedla, že v prípade potreby 
personálneho zabezpečenia (upratovanie priestorov, iné ľahšie práce) vie zabezpečiť v tejto 
oblasti pomoc, prípadne vedia poskytnúť aj detské kočíky.  
 Michal Dobiaš informoval, že v Galérii Jabloň je realizovaná zbierka materiálnej 
pomoci, v otváracích hodinách môžu obyvatelia nosiť materiálnu pomoc, jedna časť zostáva 
v skladoch, druhá časť bude odovzdaná do Užhorodu.   
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová požiadala poslancov NR SR – JUDr. Petru Hajšelovú, Ing. 
Richarda Takáča a Ing. Miroslava Žiaka, aby sa vyjadrili k problematike pomoci štátu, 
požiadala ich, či by vedeli rozumne vysvetliť rozhodnutie o  dodávke zbraní na Ukrajinu. Ing. 
Miroslav Žiak uviedol, že keď Rusko prestane bojovať, bude mier, keď Ukrajina prestane 
bojovať, zanikne Ukrajina. Ďalej dodal, že Ukrajina bojuje za nás, za celú Európu, preto je 
podľa neho dôležité, aby sme aj my posielali dodávky zbraní a munície na Ukrajinu, chceme, 
aby sa Ukrajina chránila. Všetky diplomatické cesty skončili, keď Rusko napadlo Ukrajinu. 
Michal Dobiaš uviedol, že v týchto vyjadreniach podporuje poslanca Žiaka, Ukrajina 
potrebuje pomôcť a aj vojenskú pomoc.  
Mgr. Libor Mokrý dodal, že Ukrajinu už opustilo 500 tis. ľudí. Prichádza k nám množstvo detí, 
ktoré bude potrebné zaradiť do bežného školského života.  Primátorka mesta uviedla, že na 
spoločných rokovaniach sa rieši aj táto problematika.  
Helena Dadíková smerom k Michalovi Dobiašovi ponúkla možnosť dopraviť osobným autom 
ľudí z Ukrajiny.   
 Július Urík hovoril o problémovej rodine, ktorá bola umiestnená na Ciglianskej ceste 
cez projekt Úsmev ako dar. Uviedol, že rodine bol pridelený trojizbový byt, pričom spol. 
SMMP, s.r.o., eviduje sťažnosti na túto rodinu.  JUDr. Ján Martiček uviedol, že v tejto veci 
kontaktovali organizáciu Úsmev ako dar, aby zjednali nápravu. Vec riešia.  Július Urík ďalej 
riešil čistenie potoka na Ciglianskej ceste. MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že okrem OZ 
Spokojnosť sú na Ciglianskej ceste aj ďalší aktivisti, ktorí pomôžu pri čistení tohto potoka, 
mesto poskytne materiálno-technické zabezpečenie a v jarných mesiacoch bude chodník 
pod gesciou mesta vyčistený.  
 

K bodu 13) 
„Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala všetkým 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 28. 02. 2022 

formou videokonferencie  

 
Pripomienky overovateľov zápisnice: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................    .................................................. 
          Mgr. Libor Mokrý          František Krško 
               overovateľ I.                      overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
            ................................................    .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza  3. 3. 2022 
 


