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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 18. 2. 2014 
  od 46 do 110 

 
 
 
46. Správa SAD Prievidza, a.s.,  o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza 

za obdobie január – december 2013 
47. Návrh Dodatku č. 10 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, 
v ZUŠ, v CVČ, v školských kluboch detí, v ŠJ pri MŠ a pri ZŠ 

48. Návrh Doplnku č. 5 k Štatútu mesta Prievidza 
49. Návrh na zmenu zástupcu v RŠ pri MŠ Ul. D. Krmana, Prievidza 
50. Správa o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu a iných 

podnetov za rok 2013 
51. Správa o výkone činností spol. POH, a. s., za rok 2013 
52. Návrh VZN mesta Prievidza č. 149/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom na území 

mesta Prievidza 
53. Informácia o rozmiestnení VOK v I. polroku 2014 
54. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK a útvaru HK za rok 2003 
55. Ţiadosť MŠHK Prievidza o pomoc v podpore ľadového hokeja 
56. Ţiadosť OZ Horizont Hornej Nitry o zníţenie záloh za sluţby k nájmu 
57. Ţiadosť Okresného úradu Prievidza o vyňatie 8 parkovacích miest z parkovacej zóny 
58. Ţiadosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza o udelenie výnimky na 

parkovanie 
59. Harmonogram stretnutí obyvateľov mesta s primátorkou mesta, vedením mesta 

a poslancami MsZ 
60. Príprava 2. vydania knihy „Monografia mesta Prievidza“ 
61. Zloţenie pracovnej skupiny pre obchvat mesta Prievidza – Bojnice 
62. Ţiadosť MUDr. Beáty Mišiakovej o zriadenie vecného bremena a vydanie súhlasu 

s vybudovaním prístupu 
63. Ţiadosť spol. VFtech, s. r. o, o kúpu časti pozemku 
64. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľnosti na Staničnej ulici  
65. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľnosti – bývalý areál MŠ na Nedoţerskej 

ceste 
66. Ţiadosť Bibiány Geschwandtner a manţ. o kúpu nehnuteľnosti –  bytu na Ul. M. Hodţu 
67. Ţiadosť Judity Kubovej o kúpu nehnuteľnosti – bytu na Ul. M. Hodţu 
68. Ţiadosť Zdenka Radosu o kúpu nehnuteľnosti – bytu na Ul. M. Hodţu 
69. Ţiadosť Lucie Suchankovej o kúpu nehnuteľnosti – bytu na Ul. M. Hodţu 
70. Ţiadosť spol. SPP – distribúcia, a. s., o zriadenie vecného bremena 
71. Ţiadosť spol. DOPSTA, s. r. o., o kúpu nehnuteľností – časti pozemku 
72. Ţiadosť Mgr. Jarmily Puškárovej o kúpu nehnuteľnosti budovy na Bojnickej ceste 
73. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľnosti – budovy na Bojnickej ceste 
74. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľnosti – bývalý objekt I. ZŠ S. Chalupku na 

Úzkej ulici (jedáleň) 
75. Ţiadosť PhDr. Františka Andrejovského a manţ. o kúpu časti pozemku 
76. Ţiadosť Ing. Ľubomíra  Drnaja a manţ. o nájom časti pozemku 
77. Ţiadosť Ing. Ľubomíra Drnaja a manţ. o kúpu časti pozemku 
78. Ţiadosť Ing. Ľubomíra Drnaja a manţ. o zriadenie vecného bremena 
79. Ţiadosť Ing. Ladislava Beera o kúpu pozemkov 
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80. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Pohoda v parku“ 
81. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Ľudia rieke – rieka ľuďom“ 
82. Informácia o pripravenom projekte s názvom „Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi 

technológiou E-cinema“ 
83. Zámer mesta obstarať  dokumentácie Zmien a doplnkov č. 15 k ÚPN mesta Prievidza 
84. Zámer mesta obstarať dokumentácie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN CMZ Prievidza 
85. Informácia o konaní súťaţe „Ekohra“ a moţnosť výhry v súťaţi 
86. Ţiadosť zdruţenia ICM Prievidza  o zrušenie predkupného práva 
87. Doloţenie prísľubu banky o poskytnutí úveru (v súvislosti so ţiadosťou zdruţenia ICM 

Prievidza o zrušenie predkupného práva) 
88. Ţiadosť spol. RIKU, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
89. Ţiadosť spol. BA COM, s. r. o., o zriadenie vecného bremena 
90. Ţiadosť Ing. Martiny Ripkovej o kúpu nehnuteľnosti  
91. Ţiadosť Borisa Pavlíka o kúpu časti pozemkov (zmena uzn. MsR č. 30/14) 
92. Ţiadosť Dušana Drozda o kúpu nehnuteľnosti – pozemku 
93. Návrh mesta na majetkoprávne vyporiadanie časti pozemkov za účelom vybudovania 

chodníka pre peších pri OD LIDL 
94. Návrh na majetkoprávne vyporiadanie  nehnuteľností (oplotené pozemky na Ul. T. 

Vansovej a Ul. stavbárov) 
95. Návrh na majetkoprávne vyporiadanie samostatne stojacej garáţe na pozemku mesta 

s vlastníčkou Máriou Privitzerovou 
96. Ţiadosť Svatavy Šošovičkovej o nájom nehnuteľnosti -  časti pozemku 
97. Ţiadosť Milady Čavojskej o nájom nehnuteľnosti -  časti pozemkov 
98. Návrh mesta prenechať do nájmu spol. SMMP, s.r.o., pozemky, na ktorých sa 

nachádzajú trhoviská 
99. Návrh na uzavretie nových nájomných zmlúv bez časového prerušenia s nájomcami, 

ktorí na základe zmlúv so spol. TEZAS, s. r. o., uţívali pozemky vo vlastníctve mesta 
100. Ţiadosť spol. DEE, s. r. o., Bojnice o nájom  nehnuteľností – časti pozemkov 
101. Návrh mesta prenechať do nájmu nehnuteľnosť – pozemok pre Alţbetu Jevčičovú 
102. Ţiadosť Dany Országhovej – CAFE WIEN o nájom časti nehnuteľnosti – časti pozemku 
103. Ţiadosť spol. LUDO, s. r. o., o nájom časti pozemku 
104. Ţiadosť spol. Z-PLUS, s. r. o.,  o zmenu uzn. MsZ č. 488/13 
105. Návrh MsR na zrušenie uzn. MsZ č. 489/13 (zrušenie predkupného práva na pozemku 

pre spol. Z-PLUS, s.r.o.) 
106. Ţiadosť Veroniky Novákovej o zníţenie navrhovanej kúpnej ceny 
107. Ţiadosť Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej o prehodnotenie a zníţenie kúpnej ceny za 

predaj pozemku (zmena uzn. MsZ č. 279/13) 
108. Zabezpečenie pravidelného monitoringu verejného priestranstva v okolí reštaur. 

zariadenia pri hoteli Magura 
109. Návrh na schválenie zmluvného nadobudnutia vlastníctva nehn. majetku z vlastníctva 

Márie Pekárovej 
110. Ţiadosť odd. stavebného poriadku o vyjadrenie ku konaniu podľa §88, §88a Stavebného 

zákona vo veci predajných stánkov pred OD PRIOR 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 18. 2. 2014 

  od 46 do 110 
 
číslo: 46/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu SAD  Prievidza, a. s., o pouţití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza 
za obdobie január – december 2013, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie  Správu SAD Prievidza, a. s., o pouţití finančných prostriedkov 
mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2013.  

 
číslo: 47/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Dodatku č. 10 k VZN mesta  Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí /ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských 
kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách; 

II. odporúča MsZ  
schváliť Dodatok č. 10 k VZN mesta  Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí /ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských 
kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách 
s pripomienkami: 
- v  I. oddieli  II. časti bodu 1. (týkajúci sa  ZUŠ) sa text  
„§ 49 ods. 5“ nahrádza  textom „§49 ods. 4“ 
              

           -  v I. oddieli II. časti (týkajúci sa  ZUŠ) sa vypúšťa celý bod 2.2. s textom: 
2.2.   Poplatky – jednorazové (za vyuţitie priestorov) 

         Koncertná sála / 1 hod    20,00 € 
         Malá trieda / 1 hod      2,00 € 
         Veľká trieda / 1 hod     4,00 € 
         Tanečná sála / 1 hod     6,00 € 
 
-         v I. oddieli II. časti bodu 3. (týkajúci sa  ZUŠ) , 

                 v I. oddieli III. časti bodu a) týkajúceho sa CVČ ,  
                 v I. oddieli IV. časti bodu 1.1  týkajúceho sa ŠKD sa text 

„V prípade dohody s riaditeľom je moţné zrealizovať úhradu aj na štvrťročné, resp.   

polročné obdobie.“ vypúšťa a nahrádza textom: „Platby  je moţné zrealizovať aj na 

štvrťročné, resp. polročné obdobie“, 

- v  I. oddieli IV. časti bodu 1.2  týkajúceho sa ŠKD sa vkladá vyjadrenie týţdenného 
príspevku (5 dní) počas letných prázdnin v tabuľkovej podobe: 
 

Týždenný príspevok počas letných prázdnin :    v € 

 
ŠKD 

1deň/5dní 

Stravovanie  

SPOLU 

1deň/5dní 

Stravný limit 

1deň/5dní 

Réţia 

1deň/5dní 
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ŠKD 1/5 X x 1/5 

Strava –obed 

I.stup. 

x 1,09/5,45 0,50/2,50 1,59/7,95 

                      

II.stup. 

x 1,16/5,80 0,50/2,50 1,66/8,30 

 
číslo: 48/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh Doplnku č. 5 k Štatútu mesta Prievidza,  
II. odporúča MsZ 
 schváliť Doplnok č. 5 k Štatútu mesta Prievidza.  
 
číslo: 49/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Rady školy pri MŠ Ul. D. Krmana 334/6, Prievidza na zmenu zástupcu 
zriaďovateľa v rade školy Mgr. Mariána Kubáňa z dôvodu jeho neúčasti na 
zasadnutiach, 

b) návrh, aby do Rady školy pri MŠ Ul. D. Krmana 334/6, Prievidza bola za mesto 
Prievidza delegovaná poslankyňa MsZ v Prievidzi Helena Dadíková; 

II. odporúča MsZ 
schváliť  
a) zmenu uznesenia MsZ č. 371/10 zo dňa 21.12.2010 v časti III. písm. a) MŠ, Ul. D. 

Krmana, Prievidza sa vypúšťa „ Mgr. Marián Kubáň“, 
b) delegovanie poslankyne MsZ Heleny Dadíkovej ako zástupcu mesta do Rady školy 

pri MŠ, Ul. D. Krmana 334/6, Prievidza. 
 

číslo: 50/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného stavu a iných 
podnetov za rok 2013, 

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Správu o vybavovaní sťaţností, petícií, ţiadostí o ochranu pokojného 
stavu a iných podnetov za rok 2013. 

 
číslo: 51/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o výkone činností spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s., za rok 
2013, 

II. odporúča primátorke mesta 
pri schvaľovaní  ročnej uzávierky spoločnosti predloţiť Valnému zhromaţdeniu návrh   
na zrušenie spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s. 
 

číslo: 52/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 149/2014 o nakladaní 
s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza, 
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II. odporúča MsZ 
schváliť  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 149/2014 o nakladaní 
s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza s pripomienkami: 

- v § 22  bode 4 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza textom: „Za nakladenie 
s komunálnymi odpadmi na území mesta je zodpovedné mesto. Výkony súvisiace 
s touto činnosťou zabezpečuje mestský úrad - jeho príslušné oddelenie, ktorému je 
moţné adresovať návrhy, sťaţnosti či podnety týkajúce sa tejto problematiky.“ 

- v celom texte sa nahrádza slovo „občan“  slovom „obyvateľ“ a to vo všetkých 
pádoch,  

- upraviť gramatické nepresnosti. 
 

číslo: 53/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov, zbere konárov a zbere  
komunálnych odpadov s obsahom škodlivín na území mesta Prievidza v I. polroku 2014, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť zverejnenie informácie o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov, zbere 
konárov a zbere  komunálnych odpadov s obsahom škodlivín na území mesta Prievidza 
v I. polroku 2014 prostredníctvom výborov volebných obvodov a predsedov bytových 
spoločenstiev a poţiadať MsP o zintenzívnenie kontrolnej činnosti. 
 

číslo: 54/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky 
za rok 2013, 

II. odporúča MsZ 
schváliť  Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej 
kontrolórky za rok 2013. 

 
číslo: 55/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť  Mestského športového hokejového klubu Prievidza, Bojnická cesta 32, 
Prievidza o pomoc v podpore ľadového hokeja, ţiadateľ poţaduje 50 % získaných 
prostriedkov z prenájmu ľadovej plochy na chod a rozvoj hokeja, 

II. neodporúča primátorke mesta 
vyhovieť  ţiadosti Mestského športového hokejového klubu Prievidza, Bojnická cesta 32, 
Prievidza o pomoc v podpore ľadového hokeja formou poskytnutia 50 % získaných 
prostriedkov z prenájmu ľadovej plochy na chod a rozvoj hokeja. 

 
číslo: 56/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Občianskeho zdruţenia Horizont Hornej Nitry o zníţenie záloh za sluţby                
k nájmu v nebytovom priestore na Hviezdoslavovej ul. 3  v Prievidzi,  
b) stanovisko SMMP, s. r. o.,  k ţiadosti Občianskeho zdruţenia Horizont Hornej Nitry,  

II. neodporúča primátorke mesta 
vyhovieť ţiadosti Občianskeho zdruţenia Horizont Hornej Nitry o zníţenie záloh za 
sluţby k nájmu v nebytovom priestore na Hviezdoslavovej ul. 3 v Prievidzi. 
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číslo: 57/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Okresného úradu Prievidza, Medzibrieţková 2, Prievidza o vyčlenenie 8 
parkovacích miest z parkovacej zóny na Medzibrieţkovej ulici v Prievidzi za účelom 
parkovania motorových vozidiel klientov Okresného úradu Prievidza, 

II. neodporúča primátorke mesta 
vyhovieť   ţiadosti Okresného úradu Prievidza, Medzibrieţková 2, Prievidza o vyčlenenie 
8 parkovacích miest z parkovacej zóny na Medzibrieţkovej ulici v Prievidzi za účelom 
parkovania motorových vozidiel klientov Okresného úradu Prievidza. 
 

číslo: 58/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach, 
Nemocničná 8,  o udelenie výnimky na parkovanie sluţobných motorových vozidiel na 
území mesta Prievidza z dôvodu výkonu štátneho zdravotného dozoru,  

II. neodporúča primátorke mesta 
vyhovieť ţiadosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom 
v Bojniciach, Nemocničná 8 a  udeliť výnimku na parkovanie sluţobných motorových 
vozidiel v CMPZ mesta Prievidza.  

 
číslo: 59/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

harmonogram stretnutí obyvateľov s primátorkou mesta, vedením mesta a poslancami 
MsZ za účasti zástupcov spol. TSMPD, s. r. o., a SMMP, s.r.o., v I. polroku 2014. 

 
číslo: 60/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh na prípravu 2. vydania knihy  „Monografia mesta Prievidza“, 
II. ukladá prednostovi MsÚ 

začať s prípravou 2. vydania knihy „Monografia mesta Prievidza“. 
 
číslo: 61/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh zástupcov mesta pre zastúpenie v pracovnej skupine pre obchvat mesta Prievidza 
– Bojnice – cesta I/64 Bojnice,  

II. odporúča primátorke mesta 
 vytvoriť pracovnú skupinu pre obchvat mesta Prievidza – Bojnice v zloţení: 
 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.,  Bc. Roman Hlaváč,  Mgr. arch. Roman Gatial,  

Prof. Ing. Ján Čelko, CSc., Ing. Peter Majerík,  Ing. Robert Zwilling.  
 
číslo: 62/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť MUDr. Beáty Mišiakovej, Hlavná 445/9, Partizánske 4,   
1.)   o zriadenie vecného bremena s  právom prístupu po časti pozemku v k.ú. Prievidza 
CKN parc.č. 2059/1 ostatné plochy s výmerou 36238 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza 
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k novému vchodu do bytu číslo 3, nachádzajúceho sa v obytnej budove súpisné číslo 
10043 na pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 2065, na prízemí vo vchode číslo 27, 
v ktorom ţiadateľka zriadi prevádzku zubnej protetiky,  
2.) o vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním prístupu v rozsahu asi 5 m2  na 
časti pozemku CKN parc.č. 2059/1  na náklady ţiadateľky,  

II.     odporúča MsZ   
schváliť 
1.) zriadenie vecného bremena s právom prístupu po časti pozemku v k.ú. Prievidza 
CKN parc.č. 2059/1 ostatné plochy s výmerou 36238 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza 
k novému vchodu do bytu číslo 3, nachádzajúceho sa v obytnej budove súpisné číslo 
10043 na pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 2065, na prízemí vo vchode číslo 27, 
v ktorom ţiadateľka zriadi prevádzku zubnej protetiky a to v rozsahu podľa zamerania 
geometrickým plánom v prospech vlastníka prevádzky, nachádzajúcej sa v predmetnom 
byte s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na neobmedzenú dobu za odplatu podľa 
Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok 
rozlohy pozemku v m2 zaťaţeného vecným bremenom  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny 
za predaj zaťaţeného pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov 
pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 
300,00 €, t.j. cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 €/m2,   
2.) vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním prístupu v rozsahu asi 5 m2  na 
časti pozemku CKN parc.č. 2059/1  na náklady ţiadateľky   
s podmienkou, ţe zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená aţ po doloţení 
súhlasného stanoviska príslušného spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v obytnej budove sup. č. 10043. 

   
číslo: 63/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti VFtech, s.r.o., Prievidza, Vápenická cesta č. 24,  o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, CKN parc.č. 3591/343, zastavaná plocha s výmerou 157 m² 
z dôvodu, ţe na pozemku sa nachádza spevnená plocha (prístupová komunikácia), 
ktorá je vo vlastníctve ţiadateľa a ktorú ţiadateľ vyuţíva na zabezpečenie chodu výroby  

II.    odporúča  MsZ 
schváliť  prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 3591/343, 
zastavaná plocha s výmerou 157 m², odčleneného Geometrickým plánom č. 208-2/2014 
vyhotoveným spoločnosťou Geoedézia, a.s.,  Ţilina z pozemku parcela CKN č. 3591/1, 
zastavaná plocha s výmerou 15 780 m2 pre spoločnosť VFtech, s.r.o., Vápenická č. 24, 
Prievidza, za cenu 40 €/m², podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov, vzhľadom na skutočnosť, ţe na ţiadanom 
pozemku sa nachádza stavba vo vlastníctve ţiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojim umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  
 

číslo: 64/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na predaj nehnuteľností 
v k.ú. Prievidza na Staničnej ulici:  
- stavbu súpisné číslo 30081 na pozemku CKN parc.č. 2375/1, 
- pozemok CKN parc.č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2, 
- pozemok CKN parc.č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2, 
- pozemok CKN parc.č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2 vedené na LV č. 1 ako 
budova Červeného kríţa; 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

8 

 

 
II. odporúča MsZ 
 schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Staničnej ulici   

- pozemok CKN parc.č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2, 
- stavbu súpisné číslo 30081 na pozemku CKN parc.č. 2375/1, 
- pozemok CKN parc.č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2, 
- pozemok CKN parc.č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2 vedené na LV č. 1 ako 
budova Červeného kríţa formou obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: 
-  účel vyuţitia: bývanie, obchod, sluţby v parteri, 
-  kúpna cena: minimálne vo výške 124 000  €, 
-  úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
 

číslo: 65/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na predaj nehnuteľností 
bývalého areálu Materskej školy na Nedoţerskej ceste -  pozemku CKN parcela                   
č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4334 m² a stavbu súpisné č. 30192 
orientačné č. 40 na pozemku, CKN parc.č. 6577/3, vedenú na LV č. 1 ako materská 
škola,    

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti  - pozemok CKN parcela č. 6577/3, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4334 m² a stavbu súpisné č. 30192 orientačné 
č. 40 na pozemku CKN parc.č. 6577/3 vedenú na LV č. 1 ako materská škola, formou 
obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: 
1. účel vyuţitia: ako zariadenia predškolskej a školskej vybavenosti, bývanie,  
2. kúpna cena: minimálne vo výške  400 000,00 €, 
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
 

číslo: 66/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Bibiány Geschwandtner a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. 
Hodţu 343/3, o kúpu nehnuteľnosti – bytu č. 22 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového 
domu súpisné č. 343 postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C 
KN č. 1902/2, ktorý ţiadatelia uţívajú na základe nájomnej zmluvy. Ţiadatelia ţiadajú 
zaplatiť kúpnu cenu v mesačných splátkach po dobu 5 rokov;  
b) informáciu, ţe dňa 10.02.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať 
nehnuteľnosť – byt č. 22 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu súpisné č. 343 
postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 1902/2, Bibiáne 
Geschwandtner a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodţu 343/3;  

II.  odporúča  MsZ 
schváliť prevod nehnuteľnosti – bytu č. 22 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu 
súpisné č. 343 postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 
1902/2, pre Bibiánu Geschwandtner a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. 
Hodţu 343/3, za cenu 15 059 €, pričom kúpna cena s úrokom 5,25 % ročne bude 
uhrádzaná mesačne po dobu 5 rokov, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného 
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zreteľa, odôvodnený tým, ţe ţiadatelia uvedený byt dlhodobo uţívajú na základe 
nájomnej zmluvy. 
 

číslo: 67/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Judity Kubovej, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodţu 343/3, o kúpu 
nehnuteľnosti – bytu č. 23 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu súpisné č. 343 
postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 1902/2, ktorý 
ţiadateľka uţíva na základe nájomnej zmluvy. Ţiadateľka ţiada zaplatiť kúpnu cenu 
jednorazovo po podpísaní zmluvy, 
b) informáciu, ţe dňa 10.02.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať 
nehnuteľnosť – byt č. 23 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu súpisné č. 343 
postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 1902/2, Judite 
Kubovej, trvalý pobyt Ulica M. Hodţu 343/3, Prievidza;   

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľnosti – bytu č. 23 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu 
súpisné č. 343 postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 
1902/2, pre Juditu Kubovú, trvalý pobyt Ulica M. Hodţu 343/3, Prievidza, za cenu 12 626 
€, spôsobom 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, ţe 
ţiadateľka uvedený byt dlhodobo uţíva na základe nájomnej zmluvy. 
 

číslo: 68/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Zdenka Radosu, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodţu 343/3, o kúpu 
nehnuteľnosti – bytu č. 20 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu súpisné č. 343 
postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 1902/2, ktorý 
ţiadateľ uţíva na základe nájomnej zmluvy. Ţiadateľ ţiada zaplatiť kúpnu cenu 
v mesačných splátkach po dobu 5 rokov;  
b) informáciu, ţe dňa 10.02.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať 
nehnuteľnosť – byt č. 20 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu súpisné č. 343 
postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 1902/2, Zdenkovi 
Radosovi, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodţu 343/3; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľnosti – bytu č. 20 na 6. poschodí vo vchode č. 3 bytového domu 
súpisné č. 343 postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 
1902/2, pre Zdenka Radosu, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodţu 343/3, za cenu 
12 626 €, pričom kúpna cena s úrokom 5,25 % ročne bude uhrádzaná mesačne po dobu 
5 rokov, spôsobom 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, ţe 
ţiadateľ uvedený byt dlhodobo uţíva na základe nájomnej zmluvy. 
 

číslo: 69/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Lucie Suchankovej, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodţu 343/1, o kúpu 
nehnuteľnosti – bytu č. 23 na 6. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu súpisné č. 343 
postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 1902/2, ktorý 
ţiadateľka uţíva na základe nájomnej zmluvy. Ţiadateľka ţiada zaplatiť kúpnu cenu 
v mesačných splátkach po dobu 5 rokov;  
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b) informáciu, ţe dňa 10.02.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať 
nehnuteľnosť – byt č. 23 na 6. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu súpisné č. 343 
postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 1902/2, Lucii 
Suchankovej, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodţu 343/1; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľnosti – bytu č. 23 na 6. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu 
súpisné č. 343 postaveného na pozemkoch parcela C KN č. 1902/1 a parcela C KN č. 
1902/2, pre Luciu Suchankovú, trvalý pobyt Prievidza, Ulica M. Hodţu 343/1, za cenu 
12 626 €, pričom kúpna cena s úrokom 5,25 % ročne bude uhrádzaná mesačne po dobu 
5 rokov, spôsobom 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, ţe 
ţiadateľka uvedený byt dlhodobo uţíva na základe nájomnej zmluvy. 
 

číslo: 70/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Bratislava o zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 
2747/19 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6675 m2, CKN parc.č. 2748/2 ostatné 
plochy s výmerou 2202 m2, CKN parc.č. 2748/3 ostatné plochy s výmerou 1216 m2 a 
CKN parc.č. 3200 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2885 m2 umiestnenie 
inţinierskych sietí – plynovodov v rámci investičného zámeru „Obnova a rekonštrukcia 
plynovodov Prievidza – Juh – ulica Záhradnícka a Jesenského“  v prospech spoločnosti  
SPP – distribúcia, a.s., Bratislava;      

II.   odporúča MsZ  
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza  strpieť na časti 
pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 2747/19 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
6675 m2, CKN parc.č. 2748/2 ostatné plochy s výmerou 2202 m2, CKN parc.č. 2748/3 
ostatné plochy s výmerou 1216 m2 a CKN parc.č. 3200 zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 2885 m2 a na časti miestnych komunikácií umiestnenie inţinierskych sietí – 
plynovodov v rámci investičného zámeru „Obnova a rekonštrukcia plynovodov Prievidza 
– Juh – ulica Záhradnícka a Jesenského“ a strpieť vstup na tieto pozemky a miestne 
komunikácie v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údrţby 
a opráv týchto inţinierskych sietí v prospech spoločnosti  SPP – distribúcia, a.s. 
Bratislava podľa zamerania geometrickým plánom na neobmedzenú dobu bezplatne, 
pokiaľ rekonštruované plynovody budú v pôvodnom trasovaní; ak pri rekonštrukcii budú 
zaťaţené inţinierskymi sieťami ďalšie pozemky vo vlastníctve mesta Prievidza, vecné 
bremeno sa zriadi za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok  rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺţky trasy 
vedenia  inţinierskych  sietí  a šírky 1m ochranného  pásma po kaţdej strane a  ceny  
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej 
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú 
prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 € ; keď cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je 75,00 €/m2, odplata za zriadenie vecného bremena v takomto 
prípade bude predstavovať čiastku 50,00 €/m2 s tým, ţe plynová prípojka na 
Jesenského ulici bude vedená pretlakom popod cestu, komunikácia na Záhradníckej 
ulici bude obnovená v celej dĺţke, chodník na Lúčnej ulici bude obnovený v celej šírke,   
podmienkou je, ţe investor sa písomne zaviaţe, ţe po dobu 60 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí, bude priebeţne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
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uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád,  a tieţ uhradí pokutu vo 
výške 150,00 € za kaţdý deň omeškania. 

 
číslo: 71/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica T. Vansovej I. 519/35, 
o kúpu nehnuteľnosti – časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 2278/3, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 14 m², na účel majetkovoprávneho 
vyporiadania uţívaného pozemku, ktorý je oplotený  mestom Prievidza a historicky 
pričlenený k pozemku parcela č. 2271/1 vo vlastníctve ţiadateľa, 
b) informáciu, ţe dňa 10.02.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať 
nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela C KN č. 2278/15, záhrady s výmerou 
12 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 2/2014 z pozemku parcela C KN č. 2278/3, 
spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica T. Vansovej I. 519/35; 

II.  odporúča  MsZ 
schváliť prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Prievidza, parcela C KN č. 2278/15, 
záhrady s výmerou 12 m² odčlenený Geometrickým plánom č. 2/2014 z pozemku 
parcela C KN č. 2278/3, pre spol. DOPSTA, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ulica T. 
Vansovej I. 519/35, na účel majetkovoprávneho vyporiadania uţívaného pozemku, ktorý 
je oplotený mestom Prievidza a historicky pričlenený k pozemku parcela č. 2271/1 vo 
vlastníctve ţiadateľa, za cenu 40,00  €/m², spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
odôvodnený tým, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredný priľahlý k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve ţiadateľa. 

 

číslo: 72/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Mgr. Jarmily Puškášovej, trvalý pobyt Kanianka, Lazianska 211/6, o kúpu 
nehnuteľnosti – stavby súpisné č. 20447 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 924/1 
a pozemku parcela č. 924/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 776 m² na 
Bojnickej ceste v Prievidzi, na účel zachovania súčasného účelu prevádzkovania 
zubných ambulancií. Nevyuţité priestory by ţiadateľka vyuţila na vykonávanie ţivnosti 
v oblasti poisťovníctva,   

II.  neodporúča MsZ 
schváliť predaj nehnuteľnosti – stavby súpisné č. 20447 vedenej na liste vlastníctva ako 
budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, nachádzajúcu sa na pozemku parcela 
č. 924/1 a pozemku parcela č. 924/1 na Bojnickej ceste v Prievidzi,  Mgr. Jarmile 
Puškášovej, trvalý pobyt Kanianka, Lazianska 211/6. 
 

číslo: 73/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta predať nehnuteľnosti – stavbu súpisné č. 20447 vedenú na liste vlastníctva 
ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, nachádzajúcu sa na pozemku 
parcela C KN č. 924/1 a pozemok parcela C KN č. 924/1, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 776 m² na Bojnickej ceste v Prievidzi formou obchodnej verejnej súťaţe,  

II.  odporúča MsZ 
 schváliť zámer mesta predať nehnuteľnosti – stavbu súpisné č. 20447 vedenú na liste 

vlastníctva ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, nachádzajúcu sa na 
pozemku parcela C KN č. 924/1 a pozemok parcela C KN č. 924/1, zastavané plochy 
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a nádvoria s výmerou 776 m² na Bojnickej ceste v Prievidzi, formou obchodnej verejnej 
súťaţe s podmienkami: 

a) účel vyuţitia nehnuteľností – podnikateľské účely s podmienkou zachovania 

súčasného zdravotníckeho účelu minimálne 1 rok,  

b) kúpna cena –  minimálne  vo výške 151 000,00 €, 

c) zaplatenie kúpnej ceny – do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 

 
číslo: 74/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na predaj  nehnuteľnosti  v k. ú.  Prievidza – bývalý objekt  I. ZŠ S. 
Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova –  jedáleň I. ZŠ, druh stavby 
11) – súpisné č. 418, orientačné č. 4, na pozemkoch parcela č. 787/5 zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 1 020 m2 a parcela č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 15 m2,  formou novej  obchodnej  verejnej súťaţe, minimálne za cenu 
153 300,00 €  (t. j. 50 % z ceny podľa Znaleckého posudku  č. 148/2012), na 
podnikateľské účely; 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť  v k. ú.  Prievidza – bývalý objekt I. 
ZŠ S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh 
stavby 11) – súpisné č. 418, orientačné č. 4 na pozemkoch parcela č. 787/5 zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m2 a parcela č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 15 m2,  formou novej obchodnej  verejnej súťaţe s podmienkami:  
1. účel vyuţitia: na podnikateľské účely; 
2. kúpna cena: minimálne za cenu 153 300,00 € (50 % z ceny podľa Znaleckého 
posudku  č. 148/2012); 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 90 dní od podpísania kúpnej zmluvy;  
4. spolu s kúpnou cenou uhradiť pomernú  časť z ceny za znalecký posudok; 
5. vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe sa zaväzuje, ţe v lehote do 3 mesiacov od 
zapísania vlastníctva objektu na nového vlastníka v katastri nehnuteľnosti bude do MsZ 
predloţený návrh na schválenie:   

a) prevodu pozemku pod stavbou v prospech víťaza za cenu 49,30 €/m2 (cena 
podľa ZP), 
b) prevodu časti priľahlého pozemku v prospech víťaza za cenu 49,30 €/m2 (cena 
podľa ZP) s moţnosťou úhrady kúpnej ceny formou splátok, prípadne nájmu časti 
priľahlého pozemku s nájomným podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku 
mesta Prievidza.   

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

 
číslo: 75/14  
Mestská rada  
I.  berie na vedomie      

ţiadosť PhDr. Františka Andrejovského a Anny Andrejovskej, spoločne trvale bytom 
Prievidza, Ul. Jána Kollára 9, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely  registra 
C KN parc. č. 4870/1, ostatné plochy vo výmere pribliţne 22,5 m2  na účel zabezpečenia 
vstupu na nadstavované podlaţie k objektu vo vlastníctve ţiadateľov, 

II.  odporúča MsZ 
           schváliť  
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a) zámer mesta Prievidza  predať nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza, časť  pozemku  z parcely 
registra C KN  č.  4870/1, ostatné  plochy vo výmere  podľa  skutočného zamerania  GP  
(pribliţne  23 m2),   za  cenu  75 €/m2,  pre   PhDr.  Františka   Andrejovského   a   Annu   
Andrejovskú,   spoločne    trvale    bytom   Prievidza, Ul.  Jána   Kollára  9,   na   účel  
zabezpečenia   vstupu   na   nadstavované podlaţie k objektu vo vlastníctve ţiadateľov, 

b)  spôsobom  prevodu  pozemku  uvedeného  v  písm.  a)  tohto  uznesenia  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,   ţe    
ţiadaný    pozemok   je  bezprostredne priľahlý k objektu vo vlastníctve ţiadateľov 
a vybudovaním vstupu na nadstavované podlaţie budú zlepšené podmienky pre zdravý 
spôsob ţivota a práce obyvateľov mesta v súlade s ustanovením  § 4 ods. 8 písm. h) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
číslo: 76/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť  Ing.  Ľubomíra  Drnaja,  trvalý  pobyt  Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 29/8, a    
Mgr.  Michaely  Drnajovej,  trvalý  pobyt  Bojnice, Hviezdoslavova  ul.  č. 40,  o nájom 
časti  pozemku  v  k. ú. Prievidza,  z parcely  registra  C KN  parc.  č.  4870/1, ostatné 
plochy vo výmere pribliţne  47,5 m2   za   účelom   vytvorenia   prechodu  a prejazdu cez    
pozemok   vo vlastníctve mesta a    vytvorenie    parkovacích    miest   k   nadstavbe 
a prístavbe polyfunkčnej budovy na parc. č. 4870/10 a 4870/11,  

II.  odporúča MsZ 
 schváliť 

a) zámer mesta Prievidza dať do nájmu nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok 
parcela registra  C KN č. 4870/1,ostatné plochy  v rozsahu výmery  48 m2, na účel 
vytvorenia prechodu a prejazdu cez pozemok vo vlastníctve mesta a vytvorenie 
parkovacích miest k nadstavbe a prístavbe k polyfunkčnej budove na parc. č. 
4870/10 a 4870/11, pre Ing. Ľubomíra Drnaja, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. 
Clementisa 29/8    a  Mgr. Michaely Drnajovej,  trvalý pobyt Bojnice, Hviezdoslavova 
ul. č. 40;  

b) spôsobom nájmu v zmysle § 9a ods 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
odôvodneného   tým,   ţe    ţiadaný    pozemok   je  priľahlým pozemkom 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve príbuzných ţiadateľov k polyfunkčnému objektu na 
parc. č. 4870/10 a 4870/11, nakoľko sa zabezpečí prístup k polyfunkčnému objektu,  
kde je plánovaná prístavba a nadstavba a zároveň sa vytvoria parkovacie miesta, čo 
je v súlade s § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (vybudovaním vstupu na nadstavované podlaţie budú 
zlepšené podmienky pre zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov mesta v súlade 
s ustanovením  § 4 ods. 8 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov),  

c) za podmienok: nájomného vo výške 1,70 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou. 

 

číslo: 77/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť Ing. Ľubomíra Drnaja, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 29/8 a Mgr. 
Michaely Drnajovej, trvalý pobyt Bojnice, Hviezdoslavova ul. č. 40, o kúpu časti pozemku 
v k.ú. Prievidza, z parcely  registra C KN parc. č. 4870/1, ostatné plochy vo výmere 
pribliţne 47,5 m2, za účelom vytvorenia prechodu a prejazdu cez pozemok vo vlastníctve 
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mesta a vytvorenie parkovacích miest k nadstavbe a prístavbe polyfunkčnej budovy na 
parc. č. 4870/10 a parc. č. 4870/11,  

II.  neodporúča MsZ  
schváliť predaj   nehnuteľnosti  v  k. ú. Prievidza,  časť pozemku  z parcely registra  C 
KN  č. 4870/1,ostatné plochy  vo výmere podľa  skutočného zamerania GP (pribliţne 48 
m2),  Ing.   Ľubomírovi Drnajovi, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 29/8, 
Prievidza  a Mgr. Michaele Drnajovej, trvalý pobyt Bojnice, Hviezdoslavova ul. č. 40. 
 

číslo: 78/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť Ing. Ľubomíra Drnaja, Cesta Vl. Clementisa 29/8, Prievidza a Mgr. Michaely 
Drnajovej,  Hviezdoslavova 40,  Bojnice  
1.  o zriadenie vecného bremena s  právom prechodu pešo a prejazdu motorovým 
vozidlom po časti pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 4870/1 ostatné plochy 
s výmerou 17534 m2 z komunikácie na Ulici I.Krasku k parkovaciemu miestu na 
pozemku CKN parc.č. 4870/11 pri polyfunkčnom dome súpisné číslo 201815 
postavenom na pozemku CKN parc.č. 4870/10 v rozsahu podľa zamerania 
geometrickým plánom,   
2. o vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním prístupu zo spevňovacích 
betónových zatrávňovačov v rozsahu 3,5 m x 5,5 m z komunikácie na Ulici I.Krasku 
k parkovaciemu miestu na pozemku CKN parc.č. 4870/11  na náklady ţiadateľov,   

II.     odporúča MsZ   
schváliť  
1. zriadenie vecného bremena s  právom prechodu pešo a prejazdu motorovým 
vozidlom v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom po časti pozemku v k.ú. 
Prievidza CKN parc.č. 4870/1 ostatné plochy s výmerou 17534 m2 z komunikácie na ulici 
I.Krasku k parkovaciemu miestu na pozemku CKN parc.č. 4870/11 pri polyfunkčnom 
dome súpisné číslo 201815 postavenom na pozemku CKN parc.č. 4870/10 v prospech 
vlastníka polyfunkčného domu s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na neobmedzenú 
dobu za odplatu podľa Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa 
určí  ako násobok rozlohy pozemku v m2 zaťaţeného vecným bremenom  a  ceny  
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaţeného pozemku, určenej východiskovými 
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 
pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €, t.j. cena pozemku pre tento účel a v danej 
lokalite je 75,00 €/m2,   
2. vydanie súhlasu mesta Prievidza s vybudovaním prístupu z komunikácie na Ulici 
I.Krasku k parkovaciemu miestu na pozemku CKN parc.č. 4870/11  zo spevňovacích 
betónových zatrávňovačov v rozsahu 3,5 m x 5,5 m na náklady ţiadateľov.   

 

číslo: 79/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

a) ţiadosť Ing. Ladislava Beera, trvalý pobyt Lány 1417/52, Bojnice, o kúpu pozemkov 
v k. ú. Prievidza, parcela č. 4856/1, ostatné plochy s výmerou 1112 m², parcela č. 
4856/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1497 m², parcela č. 4856/20, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2394 m², parcela č. 4856/23, orná pôda s 
výmerou 119 m², parcela č. 4856/31, orná pôda s výmerou 125 m², parcela č. 4856/33, 
orná pôda s výmerou 170 m² a parcela č. 4856/42, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 9 m², spolu s výmerou 5426 m², z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko ide 
o pozemky okrajové, geometricky neucelené, nevyuţívané, priamo susediace 
s pozemkami v spoluvlastníctve ţiadateľa,  
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b) informáciu, ţe dňa 10.02.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta predať 
nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 4856/23 diel 1, orná pôda 
s výmerou 119 m², na ktorý list vlastníctva nie je zaloţený, odčlenený GP č. 388/13 
z pozemku parcela EKN č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/49 diel 2, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 233 m², na ktorý list vlastníctva nie je zaloţený, odčlenený GP č. 
388/13 z pozemku parcela EKN  č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/48 diel 6, ostatné 
plochy s výmerou 413 m², odčlenený GP č. 388/2013  z pozemku parcela EKN č. 2112 
a pozemok parcela CKN č. 4856/31 diel 5, orná pôda s výmerou 125 m², na ktorý list 
vlastníctva nie je zaloţený, odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 4870, 
Ing. Ladislavovi Beerovi, trvalý pobyt Lány 1417/52, Bojnice                ,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 4856/23 diel 
1, orná pôda s výmerou 119 m², na ktorý list vlastníctva nie je zaloţený, odčlenený GP č. 
388/13 z pozemku parcela EKN č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/49 diel 2, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 233 m², na ktorý list vlastníctva nie je zaloţený, odčlenený 
GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN  č. 5060/26, parcela CKN č. 4856/48 diel 6, 
ostatné plochy s výmerou 413 m², odčlenený GP č. 388/2013  z pozemku parcela EKN 
č. 2112, vyššie uvedené pozemky za cenu 75,00 €/m² a pozemok parcela CKN č. 
4856/31 diel 5, orná pôda s výmerou 125 m², na ktorý list vlastníctva nie je zaloţený, 
odčlenený GP č. 388/13 z pozemku parcela EKN č. 4870, za cenu 150,00 €/m², pre Ing. 
Ladislava Beera, trvalý pobyt Lány 1417/52, Bojnice, spôsobom 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, ţe ţiadané pozemky sú bezprostredne 
priľahlé k pozemkom v spoluvlastníctve ţiadateľa. 
 

číslo:  80/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Pohoda v parku “ a moţnosti čerpania 
finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ  schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Pohoda v parku“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 745 € t.j. 11 % z celkových výdavkov na projekt. 

 
číslo:  81/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Ľudia rieke – rieka ľuďom“ a moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov,            

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Ľudia rieke – rieka ľuďom“ 
b) kofinancovanie projektu vo výške 410 € t.j. 14 % z celkových výdavkov na projekt. 
 

číslo:  82/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi 
technológiou E-cinema“ a moţnosti čerpania finančných prostriedkov,                 

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) predloţenie projektu s názvom: „Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi technológiou E-

cinema“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 2 360 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 
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číslo:  83/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

1. Posúdenie územia v centrálnej mestskej zóne, územno-priestorový celok 24-2. , ulice Ul. 
Ľ. Štúra, Ul. A. Sládkoviča, Duklianska ul.  v zmysle výpisu zo zápisnice VVO č. 2 zo 
dňa 07.11.2013 a výpisu zo zápisnice VVO č. 2 zo dňa 09.01.2014. Územie je 
vymedzené Bojnickou cestou, Duklianskou ulicou, Mierovým námestím a ţelezničnou 
traťou. Súčasne platné regulatívy Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza 
a zámer zachovania súčasnej štruktúry zástavby rodinných domov.  

2. návrh obstarania dokumentácie  Zmien a doplnkov č. 15 k ÚPN mesta Prievidza 
v súlade so Zákonom o územnom plánovaní č. 50/1976 Zb. z.   v platnom znení; 

II.  odporúča MsZ schváliť  
1.  zámer mesta obstarať dokumentácie  Zmien a doplnkov č. 15 k ÚPN mesta 

Prievidza, so spolufinancovaním  vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel 
dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2014 vo výške 700,00 €, 

2. mesto Prievidza sa zaväzuje ukončiť proces obstarávania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie v lehote do troch rokov od uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí dotácie. 

 
číslo:  84/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

1. Posúdenie územia v centrálnej mestskej zóne, územno-priestorový celok 24-2. , ulice 
Ul. Ľ. Štúra, Ul. A. Sládkoviča, Duklianska ul.  v zmysle výpisu zo zápisnice VVO č. 2 zo 
dňa 07.11.2013 a výpisu zo zápisnice VVO č. 2 zo dňa 09.01.2014. Územie je 
vymedzené Bojnickou cestou, Duklianskou ulicou, Mierovým námestím a ţelezničnou 
traťou. Súčasne platné regulatívy Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza 
a zámer zachovania súčasnej štruktúry zástavby rodinných domov.  
2. návrh obstarania dokumentácie  Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN CMZ Prievidza v súlade 
so Zákonom o územnom plánovaní č. 50/1976 Zb. z.  v platnom znení; 

II.  odporúča MsZ schváliť 
1. zámer mesta obstarať dokumentácie  Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN CMZ Prievidza 

so spolufinancovaním  vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie 
z rozpočtu mesta pre rok 2014 vo výške 980,00 €, 

2. Mesto Prievidza sa zaväzuje ukončiť proces obstarávania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie v lehote do troch rokov od uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí dotácie. 

 
číslo:  85/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

informáciu o konaní súťaţe s  názvom: „Ekohra“ a moţnosti výhry v súťaţi v súlade 
s podmienkami  definovanými v pravidlách súťaţe,               

II.  odporúča MsZ schváliť  
a) zapojenie ZŠ Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza,  do súťaţe s názvom: „Ekohra“                 

v súlade s podmienkami definovanými v pravidlách  súťaţe, 
b) v prípade výhry  v súťaţi Ekohra  udelenie súhlasu  na vybudovanie  multifunkčného 

ihriska  v areáli ZŠ, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza  v súlade s pravidlami súťaţe. 
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číslo:  86/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť zdruţenia  Informačné centrum mladých  Prievidza, so sídlom v Prievidzi,  
Tenisová ul. č. 25, o zrušenie predkupného práva  na nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
nadobudnuté od mesta Kúpnou zmluvou č. 03/06, zmluvou o predkupnom práve 
a zmluvou o zriadení vecného bremena, uzavretou dňa 04.05.2006 a Dodatku č. 1, 
uzavretým dňa 18.07.2006, na účel rekonštrukcie objektu; 

II. neodporúča MsZ 
schváliť zrušenie predkupného práva  na nehnuteľnosti v   k. ú. Prievidza, a to na:  
- objekte súpisné č. 20608 na pozemku parcela registra C KN č. 3720, 
- pozemku parcela registra C KN č. 3720,   zastavané plochy a nádvoria s výmerou      

203 m2,  
- pozemku parcela registra C KN č. 3721, ostatné plochy s výmerou  265 m2,   
pre zdruţenie  Informačné centrum mladých  Prievidza, so sídlom v Prievidzi,  Tenisová 
ul. č. 25. 

 
číslo:  87/14  
Mestská rada 
I.         ukladá právnej kancelárii 

oznámiť  ţiadateľovi – zdruţeniu   Informačné  centrum mladých  Prievidza, so sídlom v 
Prievidzi,  Tenisová ul. č. 25, aby doloţili prísľub banky poskytnúť zdruţeniu úver 
a následne na základe ţiadosti ţiadateľa bude prerokovaná v orgánoch mesta výmena  
zápisu poradia vecných práv, a to predkupného práva mesta a záloţného práva 
bankovej inštitúcie. 
 

číslo:  88/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť spoločnosti RIKU, s.r.o., Prievidza o zriadenie bezplatného vecného bremena s  
právom prechodu po časti pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 5363/1 zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 11488 m2 a CKN parc.č. 5393 ostatné plochy s výmerou 
18693 m2  cez časť školského areálu k objektu hromadných garáţí a dvoch bytových 
k jednotiek súpisné číslo 720 na pozemku CKN parc.č. 5363/7 v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom v prospech všetkých spoluvlastníkov a nájomníkov 
polyfunkčného objektu;  

  II.      neodporúča  MsZ   
schváliť zriadenie bezplatného vecného bremena s  právom prechodu po časti pozemku 
v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 5363/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11488 m2 
a CKN parc.č. 5393 ostatné plochy s výmerou 18693 m2  cez časť školského areálu 
k objektu hromadných garáţí a dvoch bytových k jednotiek súpisné číslo 720 na 
pozemku CKN parc.č. 5363/7 v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom 
v prospech všetkých spoluvlastníkov a nájomníkov polyfunkčného objektu podľa 
Pravidiel pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.   

 
číslo:  89/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť spoločnosti BA COM, spol. s r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena 
s povinnosťou mesta Prievidza strpieť presah stavby a umiestnenie stojok oceľovej 
podpernej konštrukcie na časti pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 5345/28 zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 102 m2, CKN parc.č. 5345/25 zastavané plochy a nádvoria 
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s výmerou 45 m2 a CKN parc.č. 5345/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77815 
m2 vo vlastníctve mesta Prievidza,  

II.     odporúča MsZ   
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť presah 
stavby a umiestnenie stojok oceľovej podpernej konštrukcie na časti pozemku v k.ú. 
Prievidza CKN parc.č. 5345/28 zastavané plochy a   nádvoria  s výmerou  102 m2, CKN 
parc.č. 5345/25 zastavané plochy a nádvoria s výmerou  45 m2 a CKN parc.č. 5345/1 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77815 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza 
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech spoluvlastníka objektu 
súpisné číslo 319 na pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 5342 a vlastníka nebytového 
priestoru v objekte, vchod 4, orientačné číslo 35, I. poschodie, priestor číslo I-V s tým, ţe 
vecné bremeno sa zriadi na neobmedzenú dobu za odplatu podľa Pravidiel pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza, ktorá sa určí  ako násobok rozlohy pozemku v m2 
zaťaţeného vecným bremenom  a  ceny  rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj zaťaţeného 
pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €, t.j. 
cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2 s podmienkou, ţe ţiadateľ 
zabezpečí na vlastné náklady osvetlenie presahu stavby zo spodnej strany vedúcej 
ponad chodník.     

 

číslo:  90/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

a) ţiadosť Ing. Martiny Ripkovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 884/42,   
o kúpu  nehnuteľností v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN č. 2856/3, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 38 m2, v celosti a časti pozemku parcela 
registra C KN č. 2857/13, ostatné plochy s výmerou pribliţne 60 m2, na účel  
zarovnania pozemkov. Podľa vyjadrenia ţiadateľky  pozemok parcela č. 2857/13 
nebude oplotená, ţivý plot bude vysadený okrasnými tismi do výšky 1 m, 

b) informáciu, ţe dňa 10.02.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta     
predať nehnuteľností v k. ú. Prievidza, zamerané Geometrickým plánom č. 
368/2013, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou pod č. 1086/2013 dňa 
12.11.2014 Ing. Martine Ripkovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 884/42; 

II.           odporúča MsZ  
a)  schváliť prevod nehnuteľnosti v  k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN 
č. 2856/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 38 m2, v celosti, na ktorý list 
vlastníctva nie je zaloţený, odčlenený z parcely registra E KN č. 3814/1 (parcela 
pred THM zapísaná na LV č. 10652) ako diel 1,   a pozemok parcela registra C KN č. 
2857/87, diel 2, ostatné plochy s výmerou 77 m2, odčlenený z parcely č. 2857/13 
(diel 3 je v spoluvlastníctve kupujúcej), obidva pozemky odčlenené a zamerané 
Geometrickým plánom č. 368/2013, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou 
pod č. 1086/2013 dňa 12.11.2013,  na účel  zarovnania pozemkov za cenu 20,00 
€/m2, pre Ing. Martinu Ripkovú, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 884/42,  
s podmienkou, ţe namiesto oplotenia bude ţivý plot vytvorený z okrasných kríkov do 
výšky 1 m, 
b) spôsobom predaja pozemkov uvedených v písm. a) tohto uznesenia 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, ţe ţiadané 
pozemky sú bezprostredne priľahlé  k nehnuteľnostiam  v vlastníctve   ţiadateľa, 
ktorý bude zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné 
sluţby –  správu a údrţbu verejnej zelene.  



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

19 

 

 

číslo:  91/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

a) ţiadosť Borisa Pavlíka, trvalý pobyt Ul. F. Madvu č. 330/27, Prievidza,  o kúpu  časti 

pozemkov v k. ú. Veľká Lehôtka,  parcely registra C KN č. 11/1, zastavané plochy a 

nádvorie, č. 12/2, záhrada a č. 12/3, záhrada, pozemky spolu s výmerou pribliţne 88 

m2,  na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov, ktoré sú oplotené a 

skutočne uţívané ţiadateľom; 

b) návrh na zmenu uznesenia MsR č. 30/14 zo dňa 21.1.2014 z dôvodu vypracovania 

geometrického plánu; 

II. mení  

uznesenie MsR č. 30/14 zo dňa 21.1.2014  takto: 

v časti II. sa vypúšťa celý text bodu a) a nahrádza sa textom: 
 
„zámer  mesta    Prievidza   predať   nehnuteľnosti - pozemky  v  k. ú. Veľká Lehôtka,  
parcela registra C KN č. 12/2, diel 1, záhrada s výmerou 7 m2 (pôvodne odčlenená 
z parcely registra E KN č. 1120/30 – LV č. 1599)  a parcela registra C KN č. 11/4, diel 
2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 11 m2, odčlenená z parcely registra C  KN 
č. 11/1 (pôvodne odčlenená z parcely registra E KN č. 1120/30 – LV č. 1599), obidve 
parcely zamerané Geometrickým plánom č. 40/2013, vypracovaným spoločnosťou 
Geosluţba Prievidza, s. r. o., overeným Ing. Barborou Petriskovou pod č. 97/2014 dňa 
04.02.2014, na  účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov, za cenu 10,00 €/m2,   

pre Borisa Pavlíka, trvalý pobyt Ul. F. Madvu č. 330/27, Prievidza.“ 
 

číslo:  92/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie      

ţiadosť Dušana Drozda, trvalý pobyt Prievidza, Pod Hrádkom 144/23,  o kúpu 
nehnuteľnosti pozemku, parcela registra C KN č. 336, záhrady s výmerou 230 m², 
v celosti, nachádzajúca sa v k. ú. Hradec, na účel scelenia pozemku. Pozemok mala 
matka ţiadateľa v nájme od mesta od r 2004, je oplotený a uţíva ho ako záhradu; 

II.  odporúča MsZ  
 schváliť  

a)   zámer  mesta    Prievidza  predať nehnuteľnosť pozemku, parcela registra C KN č. 
336, záhrady s výmerou 230 m², v celosti, nachádzajúca sa v k. ú. Hradec, Prievidza za 
cenu  10,00 €/m², na  záhradkárske účely, pre Dušana Drozda, trvalý pobyt Prievidza, 
Pod Hrádkom 144/23; 
b) spôsobom 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, ţe ţiadaný 
pozemok je  bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľa, ktorý 
bude zabezpečovať namiesto mesta podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejnoprospešné sluţby – správu 
a údrţbu verejnej zelene. 
 

číslo:  93/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie            

poţiadavku oddelenia výstavby a ţivotného prostredia o majetkovoprávne vyporiadanie 
časti pozemkov v k.ú. Prievidza, parcela C-KN č. 5258/21, ostatné plochy a parcela C-
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KN č. 5258/2, ostatné plochy s výmerou podľa skutočného zamerania GP za účelom 
vybudovania chodníka pre peších LIDL, Nedoţerská cesta, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  majetkovoprávne vyporiadanie časti pozemkov v k.ú. Prievidza, za účelom 
vybudovania chodníka pre peších LIDL, Nedoţerská cesta, parcela C-KN č. 5258/21, 
ostatné plochy a parcela C-KN č. 5258/2, ostatné plochy s výmerou podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom, formou kúpy za cenu maximálne do výšky 57,00 €/m2. 

 
číslo:  94/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie            

Informáciu, ţe na základe návrhu Komisie dopravy, výstavby, ÚP a ŢP pri MsZ Prievidza 
zo dňa 12.11.2013, aby bolo preverené oplotenie pozemkov na Ul. T. Vansovej a zo 
strany Ul. stavbárov, priľahlých k nehnuteľnostiam existujúcich vlastníkov,  
právna kancelária vykonala obhliadku predmetných nehnuteľností. Na základe tejto 
obhliadky a vyjadrenia geodeta spoločnosti Geosluţba Prievidza, s.r.o., právna 
kancelária zistila, ţe majitelia priľahlých pozemkov majú oplotené časti parcely vo 
vlastníctve mesta Prievidza. Na základe vyjadrenia architekta mesta je tento pozemok 
pre mesto nevyuţiteľný, je zarastený kríkmi, ktoré drţia svahovitý terén. Vlastníci 
súhlasia s kúpou časti tohto pozemku za prijateľnú cenu podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom uhradeným mestom Prievidza. 

 II.  neodporúča primátorke mesta 
postupovať v zmysle predloţeného návrhu t. j. vykonať kroky vedúce 
k majetkoprávnemu vyporiadaniu predmetných nehnuteľností.   

 

číslo:  95/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie            

návrh právnej kancelárie majetkovoprávne vyporiadať samostatne stojacu garáţ 
postavenú na  parcele C KN č. 2278/3 z dielcov, ktorej vlastníčkou je 82-ročná pani 
Privitzerová Mária r. Kosová, trvalý pobyt Prievidza,  Lúčna 161/28, nakoľko sa 
nachádza bez právneho dôvodu na pozemku mesta Prievidza,  

II.  ukladá právnej kancelárii 
zaslať  Márii Privitzerovej, trvalý pobyt Prievidza, Lúčna 161/28, vlastníčke samostatne 
stojacej garáţe postavenej bez právneho dôvodu na pozemku mesta Prievidza parcela 
C KN č. 2278/3 v rozsahu výmery 18m2,  výzvu na jej odstránenie v lehote do 31.3. 
2014. V opačnom prípade mesto vyrubí Márii Privitzerovej poplatok za záber verejného  
priestranstva so spätnou platnosťou za obdobie troch  rokov.  
 

číslo:  96/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie            

ţiadosť Svatavy Šošovičkovej, trvale bytom Prievidza, Ul. Roháča 901/4, o nájom 
nehnuteľnosti – časti pozemku v k.ú. Prievidza -   CKN parc.č. 3256/20- zastavaná 
plocha s výmerou 3 m2  vo vlastníctve mesta Prievidza za účelom  predaja kvetinového 
tovaru; 

II. odporúča primátorke mesta 
v zmysle internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza:  
- nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – časť pozemku CKN parc.č. 3256/20 – zastavaná 
plocha s výmerou 3 m2 vo vlastníctve mesta za účelom vystavenia kvetinového tovaru  
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- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko uvedený 
pozemok je priľahlý k budove, v ktorej je zriadená prevádzka kvetinárstvo (ţiadateľka má 
uzavretú nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti), ktorá slúţi pre obyvateľom 
mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. 
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 
369/1990 Zb. - a to - za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu 
neurčitú s 3 - mesačnou výpovednou lehotou,   

II. odporúča MsZ 
schváliť pre Svatavu Šošovičkovú, trvale bytom Prievidza, Ul. Roháča č. 901/4  nájom 
majetku mesta Prievidza:       
- nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza – časť pozemku: CKN parc.č. 3256/20, zastavaná plocha 
s výmerou 3 m2  za účelom  predaja kvetinového tovaru, 
- spôsobom  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko uvedený 
pozemok je priľahlý k budove, v ktorej je zriadená prevádzka kvetinárstvo (ţiadateľka má 
uzavretú nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti), ktorá slúţi pre obyvateľom 
mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. 
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
- za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou. 
 

číslo:  97/14  
Mestská rada 
I.  berie na vedomie           

ţiadosť Milady Čavojskej, miesto podnikania Ul. Š. Moyzesa č. 1, Prievidza, o nájom 
nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 2221/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 
40 m², na účel prevádzkovania terasy s celoročným záberom; 

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 

- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela C KN č. 2221/1, ostatné 
plochy v rozsahu výmery 40 m², nachádzajúca sa na Ul. Š. Moyzesa č. 1 v Prievidzi, 
na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasa);  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko 
predmet nájmu prináleţí  k prevádzke Street caffee bar, ktorá zároveň tvorí zázemie 
vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca poskytovať občerstvenie v kultúrnom 
prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. 
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

- za podmienok  –  nájomného od 15.4. do 15.10. vo výške 0,05 €/m²/deň a od 16.10. 
do 14.4. vo výške 0,02 €/m²/deň, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou 
lehotou, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zámere mesta prenechať do 
nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre Miladu Čavojskú, 
miesto podnikania Ul. Š. Moyzesa č. 1, Prievidza; 

III.  odporúča MsZ 
schváliť pre Miladu Čavojskú, miesto podnikania Ul. Š. Moyzesa č. 1, Prievidza  nájom 
majetku mesta Prievidza: 
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- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela C KN č. 222/1, ostatné plochy 
v rozsahu výmery 40 m², na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia s celoročným 
záberom (terasa);  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko 
predmet nájmu prináleţí k prevádzke Street caffee bar, ktorá zároveň tvorí zázemie 
vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca poskytovať občerstvenie v kultúrnom 
prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. 
starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

- za podmienok  –  nájomného od 15.4. do 15.10. vo výške 0,05 €/m²/deň a od 16.10. 
do 14.4. vo výške 0,02 €/m²/deň, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou 
lehotou. 

 
číslo:  98/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta prenechať do nájmu spol.  Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., so 
sídlom v Prievidzi nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza - časť parcely C KN č. 2/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 770 m2, parcela C KN č. 2/3, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery  8 m2 a parcela C KN č. 2/4, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 49 m2 (Trhová ulica), časť parcely C KN  č. 5066/1, ostatná 
plocha v rozsahu výmery 50 m2, parcela C KN  č. 5066/5, zastavané plochy a nádvoria v 
rozsahu výmery 39 m2 (Ul. J. M. Hurbana),  parcela C KN č. 2234/1, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 562 m2 a parcela C KN č. 2232/3, zastavané plochy 
a nádvoria  v rozsahu výmery 135 m2 (Hviezdoslavova ulica),(pozemky parc. č. 2234/1 
a 2232/3 sú v nájme od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Prievidza a Kongregácie Dcér 
Boţskej Lásky Trnava), na ktorých sa nachádzajú trhoviská: 

- Trhovisko na Trhovej ulici a soc. zariadenie,  
- Trhovisko na Ul. J. M. Hurbana a soc. zariadenie, 
- Trhovisko v meste na Hviezdoslavovej ulici; 

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza - časť parcely C KN č. 2/1, zastavané 

plochy a nádvoria v rozsahu výmery 770 m2, parcela C KN č. 2/3, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery  8 m2 a parcela C KN č. 2/4, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 49 m2(Trhová ulica), časť parcely C KN  č. 5066/1, 
ostatná plocha v rozsahu výmery 50 m2, parcela C KN  č. 5066/5, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 39 m2 (Ul. J. M. Hurbana),  parcela C KN č. 2234/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 562 m2 a parcela C KN č. 2232/3, 
zastavané plochy a nádvoria  v rozsahu výmery 135 m2 (Hviezdoslavova ulica), na 
účel výkonu správy  trhovísk v rámci mesta Prievidza, 
 

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko spol. 
SMMP, s. r. o., vykonáva podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov správu trhovísk, plní úlohy na 
úseku ochrany spotrebiteľa a prostredníctvom trhovísk utvára podmienky na 
zásobovanie obce, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
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obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, 

  -   za  podmienok  –   nájomného  1,00 €/rok,   na   dobu   neurčitú,    s  3-mesačnou  
      výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené v  súlade  s  § 9a    ods.   9    písm. c)       
      zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení  neskorších  predpisov  v  zámere     
      mesta prenechať  do nájmu  svoj majetok  z dôvodu hodného  osobitného zreteľa,    
      pre SMMP,  s. r. o.   a s  prevzatím záväzkov vyplývajúcich  z   nájomnej  zmluvy      
      uzatvorenej  s   Rímskokatolíckou  cirkvou,  Farnosť Prievidza   a   Kongregáciou   
      Dcér Boţskej Lásky  Trnava,  

III. odporúča MsZ 
 schváliť pre spoločnosť SMMP, s. r. o., nájom majetku mesta Prievidza:  

- nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza - časť parcely C KN č. 2/1, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 770 m2, parcela C KN č. 2/3, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery  8 m2 a parcela C KN č. 2/4, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 49 m2 (Trhová ulica) , časť parcely C KN  č. 5066/1, 
ostatná plocha v rozsahu výmery 50 m2, parcela C KN  č. 5066/5, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 39 m2 (Ul. J. M. Hurbana) ,  parcela C KN č. 2234/1, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 562 m2 a parcela C KN č. 2232/3, 
zastavané plochy a nádvoria  v rozsahu výmery 135 m2 (Hviezdoslavova ulica), na 
účel výkonu správy  trhovísk v rámci mesta Prievidza, 

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko spol. 
SMMP, s. r. o., vykonáva podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov správu trhovísk, plní úlohy na 
úseku ochrany spotrebiteľa a prostredníctvom trhovísk utvára podmienky na 
zásobovanie obce, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, 

  - za podmienok  –  nájomného 1,00 €/rok, na dobu neurčitú, s 3-mesačnou        

výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a    ods.  9  písm. c)       
zákona  č.  138/1991 Zb. o majetku  obcí   v  znení  neskorších  predpisov       
v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného  osobitného      
zreteľa, pre SMMP, s. r. o. a s prevzatím záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy 
uzatvorenej s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Prievidza a Kongregáciou  Dcér 
Boţskej Lásky Trnava. 

 
číslo:  99/14 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh právnej kancelárie na usporiadanie nájomných vzťahov pozemkov vo vlastníctve 
mesta, s vlastníkmi a uţívateľmi prenosných stánkov. 
Z dôvodu absencie značného mnoţstva nájomných zmlúv, potreby zmeny väčšieho 
rozsahu existujúcich nájomných zmlúv, ako aj v záujme prehľadu a právnej istoty ich 
dojednaní, právna kancelária mesta Prievidza navrhuje pristúpiť k uzavretiu nových 
nájomných zmlúv bez časového prerušenia predchádzajúceho zmluvného vzťahu, a to 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa s pôvodnými nájomcami. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť                                                                                                                                     
a) zámer mesta Prievidza  prenechať do nájmu pozemky vo vlastníctve mesta v k. ú. 
Prievidza a to:  
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1. časť parcely registra C KN č. 1041 na Ul. Rad Tolstého vo výmere 8 m2, časť parcely 
registra C KN č. 3256/8 na Ul. M. slovenskej vo výmere 5 m2,  časť parcely registra C 
KN č. 4989 na Ul. D. Tatarku vo výmere 8 m2, časť parcely registra C KN č. 5034 na Ul. 
J. M. Hurbana vo výmere 8 m2, časť parcely registra C KN č. 5399 na Ul. energetikov 
vo výmere 8 m2, časť parcely registra C KN č. 3256/8 na Dlhej ul.  vo výmere 8 m2, časť 
parcely registra C KN č. 20 na Svätoplukovej ul. vo výmere 8 m2, časť parcely registra C 
KN č. 95 na Okruţnej ul. vo výmere 8 m2, časť parcely registra C KN č. 2088 pred OD 
Stred vo výmere 5 m2, časť parcely registra C KN č. 2157/2 na Šumperskej ul. 
vo výmere 6,5 m2  pre BRESMAN, s.r.o. – Vojtech Breska, so sídlom v Dubnici nad 
Váhom, Pod Hájom 1369/181, 

2. časť parcely registra C KN č. 2214/21 na Hviezdoslavovej ul. vo výmere 7 m2  pre 
Katarínu Oboňovú – kvetinárstvo, pohrebníctvo so sídlom v  Prievidzi,  Hviezdoslavova 
ul. 3, 

3. časť parcely registra C KN č. 1859 na Dlhej ul. vo výmere 6 m2  pre Zoju Briatkovú, so 
sídlom v Diviakoch nad Nitricou, Mačov 403, 

4. časť parcely registra C KN č. 4875/4 na Ul. Ľ. Ondrejova, vo výmere 28 m2  pre COOP 
JEDNOTA Slovensko, spotrebné druţstvo so sídlom v Prievidzi, Ul. A. Hlinku I. 437, 

5. časť parcely registra C KN č. 789 na Ul. S. Chalupku vo výmere 6 m2  pre Evu Grajzovú, 
so sídlom v Prievidzi, Hrabová ul. 12/3, 

6. časť parcely registra C KN č. 958/1 na Svätoplukovej ul. vo výmere 5 m2  pre Jaroslavu 
Kundlovú, so sídlom v Prievidzi, Majerská ul. 924/12, 

7. časť parcely registra C KN č. 1213/2 na Ul. M. Baniča vo výmere 6,5 m2  pre Lackovú 
Emíliu NOVITA, so sídlom v Prievidzi, Ul. A. Stodolu 8/35, 

8. časť parcely registra C KN č. 1936/3 na Ul. M. Mišíka vo výmere 5 m2  pre Danu 
Dorníkovú so sídlom v Oslanoch, Obuvnícka ul. 251/10, 

9. časť parcely registra C KN č. 2059/1 na Ul. M. Mišíka vo výmere 5 m2  pre Matejkovú 
Ţanetu, so sídlom Seč 148, 

10. časť parcely registra C KN č. 1944/1 na Ul. M. Mišíka vo výmere 415 m2  pre Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky – Krajské riaditeľstvo PZ, so sídlom v Trenčíne, Ul. 
Jilemnického 1, 

11. časť parcely registra C KN č. 3796/8 na Ul. za depom vo výmere 60 m2  pre Fructop, 
s.r.o., so sídlom Ostratice 144, 

12. časť parcely registra C KN č. 5009/1 na Ul. Ľ. Ondrejova vo výmere 5 m2  pre Svetlanu 
Homolovú Rozličný tovar, so sídlom v Prievidzi, Ul. Ľ. Ondrejova 843/4, 

13. časť parcely registra C KN č. 90/3 na Ul. F. Madvu vo výmere 65 m2  pre Martu Polákovú 
– sklenárstvo a rámovanie obrazov, so sídlom v Bojniciach, Sládkovičova ul. 50, 

14. časť parcely registra C KN č. 789 na Ul. S. Chalupku vo výmere 12 m2  pre BMR-EU, 
s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. A. Ţarnova  

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko na predmete nájmu sú umiestnené 
prenosné stánky vo vlastníctve alebo uţívaní nájomcov (ţiadateľov), slúţiace obyvateľom 
mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za podmienok – nájomného vo výške 0,20 
€/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 
 
číslo:  100/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť spoločnosti DEE s.r.o., Bojnice, Lúčky č. 1251/21, o nájom nehnuteľností – 
časti pozemkov  v k.ú. Prievidza -   CKN parc.č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 6 
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m2,  na Ul. M.R.  Štefánika,  CKN parc.č. 893/6, ostatné plochy s výmerou 8 m2, na Ul. B. 
Björnsona, CKN parc.č. 1856/1, ostatné plochy s výmerou 8 m2, na Ul. A. Škarvana za 
účelom  umiestnenia novinových  stánkov, na predaj tabakových výrobkov, novín, 
časopisov a doplnkového tovaru (predchádzajúci nájomník Peter Ďurjak – konateľ 
spoločnosti DEE s.r.o.), 
b) informáciu, ţe dňa 30.1. 2014 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer 
mesta prenajať časti nehnuteľností v k.ú. Prievidza, CKN parc.č. 45/1, ostatné plochy v 
rozsahu výmery 6 m2,  na Ul. M.R.  Štefánika,  CKN parc.č. 893/6, ostatné plochy 
s výmerou 8 m2, na Ul. B. Björnsona, CKN parc.č. 1856/1, ostatné plochy s výmerou  
8 m2, na Ul. A. Škarvana za účelom  umiestnenia novinových  stánkov, na predaj 
tabakových výrobkov, novín, časopisov a doplnkového tovaru, pre spol. DEE s.r.o., 
Bojnice, Lúčky č. 1251/21; 

II. odporúča  MsZ 
schváliť pre spoločnosť DEE s.r.o. Bojnice nájom majetku mesta v k.ú. Prievidza, časti 
pozemkov , CKN parc.č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 6 m2,  na Ul. M.R.  
Štefánika,  CKN parc.č. 893/6, ostatné plochy s výmerou 8 m2, na Ul. B. Björnsona, CKN 
parc.č. 1856/1, ostatné plochy s výmerou 8 m2, na Ul. A. Škarvana   z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, nakoľko na predmete nájmu sú umiestnené novinové 
stánky v nájme Petra Ďurjaka, (predchádzajúci nájomník – konateľ spoločnosti), ktoré 
slúţia pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov 
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, - a to 
za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou. 

 
číslo:  101/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh mesta Prievidza prenechať do nájmu nehnuteľnosť – pozemok parcela C KN č. 
210/21, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², pre Alţbetu Jevčičovú, trvalý 
pobyt Malookruţná ulica 21/4, Prievidza, na účel majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemku pod stavbou garáţe vo vlastníctve ţiadateľky, 

b) informáciu, ţe dňa 10.02.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta prenajať 

pozemok parcela C KN č. 210/21, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m², 

Alţbete Jevčičovej, trvalý pobyt Malookruţná ulica 21/4, Prievidza, 
II.  odporúča MsZ 

schváliť pre Alţbetu Jevčičovú, trvalý pobyt Malookruţná ulica 21/4, Prievidza, nájom 
majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - pozemok parcela C KN č. 210/21, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 18 m², na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod 
stavbou garáţe vo vlastníctve ţiadateľky; 

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na 
predmete nájmu sa nachádza garáţ vo vlastníctve ţiadateľky; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 3,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou. 
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číslo:  102/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Dany Országhovej – CAFE WIEN, miesto podnikania Ulica Ľ. Ondrejova 
844/10, Prievidza, o nájom nehnuteľnosti – časti pozemku parcela C KN č. 5034/9, 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m², na účel prevádzkovania 
terasy s celoročným záberom, 

b) informáciu, ţe dňa 10.02.2014 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenajať nehnuteľnosť – časť pozemku parcela C KN č. 5034/9, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 25 m², Dane Országhovej – CAFE WIEN, miesto 
podnikania Ulica Ľ. Ondrejova 844/10, Prievidza, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre Danu Országhovú – CAFE WIEN, miesto podnikania Ulica Ľ. Ondrejova 
844/10,  nájom majetku mesta Prievidza: 

- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza - časti pozemku parcela C KN č. 5034/9, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m², na účel prevádzkovania terasy 
s celoročným záberom;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko 
predmet nájmu je svojím umiestnením bezprostredne priľahlý k prevádzke CAFE 
WIEN na Ulici J. M. Hurbana 8, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, na 
ktorom bude nájomca poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade 
so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

- za podmienok  –  nájomného od 15.4. do 15.10. vo výške 0,05 €/m²/deň a od 16.10. 
do 14.4. vo výške 0,02 €/m²/deň a s podmienkou spätnej úhrady za uţívanie 
nehnuteľnosti od 16.09.2013 do dňa uzavretia nájomnej zmluvy, na dobu neurčitú 
s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
 

číslo:  103/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti LUDO, spol. s r.o., so sídlom Povaţská Bystrica, Tatranská 295, 
IČO: 36 021 237 o nájom nehnuteľnosti – časť pozemku parcela č. 4870/1, k.ú. 
Prievidza, s výmerou pribliţne 290m², na účel vybudovania parkovacích miest 
v bezprostrednej blízkosti stavby (polyfunkčný objekt) vo vlastníctve ţiadateľa 

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku 
mesta Prievidza, bodu 4. 1. 2 rozhodnúť o zámere a zverejnení zámeru prenechať do 
nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 4870/1 podľa skutočného 
zamerania GP (pribliţne 290m²) na účel vybudovania parkovacích miest pre LUDO, 
spol. s r.o., so sídlom Povaţská Bystrica, Tatranská 295 IČO: 36 021 237,   
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, keďţe predmet nájmu bude slúţiť ako parkovisko, čím 
bude naplnený jeho verejnoprospešný účel podľa bodu 4.2.3 IS – 65 Pravidlá pre predaj 
a nájom majetku mesta Prievidza 
-  za podmienok:  nájomné vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou, po ukončení prevádzkového času v prevádzkach zriadených 
v budove vo vlastníctve ţiadateľa bude parkovisko prístupné širokej verejnosti,  po 
vybudovaní budú parkovacie miesta odovzdané do vlastníctva mesta Prievidza 
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(zhodnotenie majetku mesta), ktoré budú zverejnené v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zámere mesta 
prenechať do nájmu svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

číslo:  104/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti Z-PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa 63A 
(predtým SUNCONE SLOVAKIA, s. r. o., - zmena obchodného mena), zast. JUDr. 
Máriou Habalčíkovou, advokátkou,  o opätovnú zmenu účelu uţívania budúcej stavby 
ako „polyfunkčný objekt“. Spoločnosť nehnuteľnosti – pozemky s výmerou 591 m2, na 
ktorých sa bude budúca stavba nachádzať, nadobudla od mesta Kúpnou zmluvou č. 
57/04, zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 15.07.2005 a Dodatku č. 1, 
uzavretým dňa 01.07.2009,  na účel vybudovania skladu.  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 488/13 zo dňa 10.12.2013 takto: 
Čl.   III.   Účel   prevodu:   Nehnuteľnosti   podľa    článku  II.    tejto   zmluvy  sa   
prevádzajú   na   účel   vybudovania    polyfunkčného objektu.  

 
číslo:  105/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Mestskej rady v Prievidzi na zrušenie uznesenia MsZ č. 489/13 zo dňa 10. 12. 
2013, ktorým MsZ schválilo zrušenie predkupného práva na pozemku v k. ú. Prievidza 
pre spol. Z-PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa 63 A, 

II. odporúča MsZ 
 zrušiť uznesenie MsZ v Prievidzi č. 489/13 zo dňa 10. 12. 2013. 
 
číslo:  106/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Veroniky Novákovej, trvalý pobyt Prievidza, Ul. K. Kuzmányho 23, o zníţenie 
navrhnutej kúpnej ceny z 50,00 €/m² na 30,00€/m² za predaj pozemkov v k.ú. Prievidza, 
parcela registra C KN, parc. č. 3031 s výmerou 173 m² a parcela registra C KN, parc.č. 
3029/1 z dôvodu neúmernosti výšky kúpnej ceny vzhľadom k účelovému vyuţitiu 
pozemkov; 

II.  mení   
uznesenia MsR č. 26/14 a č. 27/14 zo dňa 21. 1. 2014 takto: text „za cenu 50,00 €/m2“ 
sa nahrádza textom  „za cenu 30,00 €/m²“. 

 
číslo:  107/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 13, 
o prehodnotenie a zníţenie kúpnej ceny za predaj pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 
5787 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m2, schváleného uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 279/13 zo dňa 30.7.2013  na sumu 3,00 €/m2 
z dôvodu, ţe ide o pozemok nachádzajúci sa medzi radovou zástavbou rodinných 
domov ako tzv. preluka, ktorá nie je na tento účel vyuţívaná; prístupu zo západnej 
strany zabraňuje rozvodná elektrická skriňa a z východnej strany sa nachádza betónový 
ochranný múr zabezpečujúci dva susediace rodinné domy,  ktorých výšková poloha je 
rozdielna o 2,5 metra, 
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II.     odporúča MsZ   
schváliť zmenu uznesenia MsZ v Prievidzi č. 279/13 zo dňa 30.7.2013 takto: 
- v časti I. berie na vedomie  
sa v bode a)  text .......“parc.č. 5787, záhrada,“ mení na text „parc.č. 5787, zastavané 
plochy a nádvoria,“  
- v časti II schvaľuje 
1.  sa text  .........“parc.č. 5787, záhrada,“ mení na text  „parc.č. 5787, zastavané plochy  

a nádvoria,“ 
2.  sa za text .......“pričom pozemok“ dopĺňa text  „parc.č. 5786, záhrada s výmerou 280  
m2“ 
3.  sa za slová .............“za cenu 9,86 €/m2“ dopĺňa text „a pozemok parc.č. 5787 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m2 sa prevádza za cenu 5,00 €/m2“. 
 
číslo:  108/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informácia o postupe riešenia podnetu na reštauračné zariadenie umiestnené v hoteli 
Magura tzv. „Leopoldov“, 

II. ţiada náčelníka MsP 
o pravidelný monitoring verejného priestranstva v okolí reštauračného zariadenia v hoteli 
Magura (tzv. „Leopoldov“), pripraviť návrh na zabezpečenie priestoru kamerovým 
systémom s tým, ţe  informácia bude podaná na najbliţšom rokovaní MsR.   

 
číslo:  109/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na schválenie zmluvného nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku - 
pozemku v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 6298 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 85 
m2 bezplatným prevodom z vlastníctva Márie Pekárovej Poľná 28 Prievidza do 
vlastníctva mesta Prievidza v zmysle bodu 3.1.4. Internej smernice číslo 66 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza; 

II.      odporúča MsZ 
schváliť zmluvné nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku - pozemku v k.ú. 
Prievidza CKN parc.č. 6298 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 85 m2 bezplatným 
prevodom z vlastníctva Márie Pekárovej Poľná 28 Prievidza do vlastníctva mesta 
Prievidza v zmysle bodu 3.1.4. Internej smernice číslo 66 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Prievidza. 
 

číslo:  110/14  
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť oddelenia stavebného  poriadku MsÚ Prievidza o vyjadrenie ku konaniu podľa                 
§ 88, § 88a Stavebného zákona vo veci predajných stánkov pred OD PRIOR zo dňa 
10.02.2014,    

II. neodporúča  MsZ  
schváliť uzavretie zmluvných vzťahov formou nájomnej zmluvy k časti pozemku parcela 
C-KN č. 1835/6 k. ú. Prievidza s vlastníkmi stavieb predajných stánkov pred OD PRIOR 
na účel preukázania iného práva podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona pre potreby 
konania podľa § 88 a § 88a Stavebného zákona vedeného Stavebným úradom 
Prievidza.      
 
 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

29 

 

 
 

Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 18. 2. 2014 
  od 46 do 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................                ........................................... 
          Helena Dadíková     Ing. Peter Petráš 
             overovateľ I.                             overovateľ II. 

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


