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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22. 11. 2012 
  od 454 do 484 

 
 
 

454. Vyhodnotenie uznesení MsR 
455. Návrh VZN mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach 
456. Návrh VZN mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
457. Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 
458. Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej 

pyrotechniky 
459. Stanovisko právnej kancelárie k odstráneniu havarijného stavu CSS na Ul. Matice 

slovenskej 
460. Etický kódex zamestnanca mesta Prievidza 
461. Štatút rady pre etiku 
462. Návrh Doplnku č. 1 k IS 47 – Zásady pre vybavovanie sťaţností v podmienkach 

samosprávy mesta Prievidza 
463. Návrh IS č. 72 – Smernica pre etiku 
464. Informácia o stave riešenia poľnohospodárskej pôdy v lokalite Ukrniská a v lokalite Cesta 

pod Banskou 
465. Majetkoprávne vyporiadanie oceľovej lávky pre peších umiestnenej ponad rieku Nitra 
466. Ţiadosť spol. DOPSTA, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
467. Ţiadosť Mgr. Dagmar Kotoulokovej a manţ. o kúpu časti pozemku 
468. Ţiadosť Jána Briatku B a B, s. r. o., o kúpu nehnuteľností – areálu na Ul. J. Hollého 
469. Ţiadosť spol. HRIKO, s. r. o., o kúpu nehnuteľností – budova bývalej II. ZŠ  na Ul. S. 

Chalupku 
470. Ţiadosť Miriam Čavojskej o zriadenie vecného bremena 
471. Ţiadosť Jozefa Gamana o kúpu časti pozemku 
472. Zmena uzn. MsR č. 436/12 (Ţiadosť Aleny Bobokovej o kúpu pozemku) 
473. Ţiadosť Dariny Petrášovej o kúpu časti pozemku 
474. Ţiadosť Vladimíra Marka o zriadenie vecného bremena 
475. Ţiadosť Lucie Poliakovej o nájom nehnuteľnosti  
476. Ţiadosť MUDr. Kataríny Zajíčekovej o nájom nehnuteľnosti 
477. Ţiadosť Moniky Bielikovej o nájom nehnuteľnosti 
478. Ţiadosť Jany Letavayovej o nájom nehnuteľnosti 
479. Ţiadosť Blaţeny Csovariovej o nájom nehnuteľnosti 
480. Ţiadosť spol. UNIPA, s.r.o., Prievidza o nájom nehnuteľností – parkovacích plôch 
481. Zverejnenie zámeru mesta prenechať do nájmu majetok mesta – optickú chráničku spol. 

UNIPA, s. r. o., Prievidza 
482. Vyhodnotenie OVS na prevod majetku mesta  –  stavba na autobusovej stanici 
483. Vyhodnotenie OVS na prenechanie nehnuteľností do nájmu – pozemky v lokalite Ukrniská 
484. Zmena uzn. MsR č. 265/12 a MsZ č. 183/12 (Ţiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov GORENO) 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 22. 11. 2012 
  od 454 do 484 

 
číslo: 454/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 
 rok 2006:  505/II.  

rok 2007: 112/III., 170/II.  
rok 2009: 137/III.,   
rok 2011: 17/II., 33/II., 35/II., 163/II., 189/II.,  374/II. a)b), 396/II. c)d),  443/III.,   
 
rok 2012: 4/II. a)c), 16/II., 23/II., 34/III., 74/II., 78/II., 83/II., 121/III., 125/II, III., IV., 169/II. 

a),  202/II., 207/II.,  292/II., 343/II., 344/II., 346/II., 350/II. 354/III., 360/III. IV., 
392/III., 397/II., 401/II., 405/II., 441/II., 

 
III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
 rok 2011: 101/II., 245/II., 353/II. 

rok 2012:  213/III., 232/III., 275/III., 281/II., 284/II. a), 285/II.a) b), 294/II., 295/IV., 296/II., 
304/IV., 354/II. a)b), 358/II., 368/III., 381/II., 392/II. IV,398/III. V.,  399/II., 406/II.  

 
číslo: 455/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) Návrh VZN mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach,  
b) Vyhodnotenie pripomienky, ktorú k návrhu VZN mesta Prievidza č. 133/2012 
o miestnych daniach, podala fyzická osoba Jaroslav Štrbík, ALFA TRADING reklamná 
a obchodná spoločnosť,  

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach. 
 

číslo: 456/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady,  

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady s pripomienkami: 
- v § 5 ods. (1) sa z prvej vety vypúšťa text „do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej 

povinnosti“, 
- v § 5 ods. (1) sa vypúšťa  druhá a tretia veta, 
- v § 6 ods. (2) sa vypúšťajú posledné dve odráţky.   
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číslo: 457/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012, 
II.  odporúča MsZ 
 schváliť  

a ) III. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 
Príjmová časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -2 984 108 € 
v tom: beţné príjmy -278 532 € 
kapitálové príjmy -733 358 € 
príjmové finančné operácie -1 972 218 € 
 
Výdavková časť rozpočtu sa zniţuje spolu vo výške -2 984 108 € 
v tom: beţné výdavky -122 402 € 
kapitálové výdavky -2 844 607 € 
výdavkové finančné operácie -17 099 € 
 
pričom celková bilancia programového rozpočtu po III. zmene je nasledovná: 
Príjmová časť rozpočtu 24 705 988 € 

v tom: beţné príjmy 22 240 345 € 
kapitálové príjmy 1 133 590 € 
príjmové finančné operácie 1 332 053 € 
 
Výdavková časť rozpočtu 24 705 988 € 
v tom: beţné výdavky 21 416 681 € 
kapitálové výdavky 1 691 006 € 
výdavkové finančné operácie 1 598 301 € 
 

b)  zmeny v peňaţných fondoch mesta Prievidza v roku 2012 v zmysle III. zmeny 
rozpočtu takto: 
- zníţenie pouţitia Rezervného fondu na beţné výdavky havárie kanalizácie MŠ 
Sv. Cyrila o 4 866 € 
- zníţenie tvorby Fondu rozvoja bývania od SMMP s.r.o. zo splátkového predaja 
bytov o 32 900 € 
- zníţenie pouţitia Fondu rozvoja mesta o 15 469 €, v tom: 
- na rekonštrukciu vstup.priestoru ZŠ Dobšinského pre účely mestskej kniţnice 
zníţenie o 1 700 € 
- na nákup pozemkov - cintorín Pod banskou zníţenie o 9 500 € 
- na nákup pozemkov - parkoviská M. Rázusa zníţenie o 4 269 € 
- zvýšenie pouţitia Fondu rozvoja mesta o 228 920 €, v tom: 
- na splátky úveru ZpS Rázusa - úver z roku 2008 zvýšenie o 37 785 € 
- na splátky úveru plaváreň pri III. ZŠ S.Chalupku - úver z roku 2004 zvýšenie vo 
výške 121 135 € 

   - vklad mesta do základného imania Prievidza Invest, s.r.o., zvýšenie vo výške  
   70 000 € 
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číslo: 458/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej 
pyrotechniky,  

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o pouţívaní zábavnej 
pyrotechniky.   

 
číslo: 459/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

Stanovisko právnej kancelárie mesta k odstráneniu havarijného stavu cestnej svetelnej 
signalizácie umiestnenej na kriţovatke Ulice Matice slovenskej a Nábreţí sv. Cyrila 
v Prievidzi, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zaradiť svetelné signalizačné zariadenie so svetelnými signálmi  umiestnené na 
kriţovatke Ulice Matice slovenskej a Nábreţia sv. Cyrila v Prievidzi vrátane jeho 
rekonštrukcií do majetku mesta Prievidza.  
 

číslo: 460/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
  Návrh Etického kódexu zamestnanca mesta Prievidza, 
II. odporúča primátorke mesta 
  schváliť Etický kódex zamestnanca mesta Prievidza. 
 
číslo: 461/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
  Štatút Rady pre etiku. 

 
číslo: 462/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 47 – Zásady pre vybavovanie sťaţností 
v podmienkach samosprávy mesta Prievidza,  

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 47 – Zásady pre vybavovanie sťaţností 
v podmienkach samosprávy mesta Prievidza s pripomienkami: 
1)  v bode 1. sa dopĺňajú odráţky: 
-  v bode 2.1.1. sa text „( ďalej len „Zákon“ )“ nahrádza  textom „(ďalej len „Zákon“, resp. 
„zákon o sťaţnostiach“)“, 
-  v bode 2.1.8. text „odseku 2.1.5.“ sa nahrádza textom „odseku 2.1.7.“, 
2)  v bode 2. sa dopĺňajú odráţky: 
- v bode 3.1.7. na koniec textu sa dopĺňa text „podľa príslušných ustanovení zákona o 
sťaţnostiach.“  
-  v bode 3.2.12 sa slovo „okamţite“  nahrádza slovným spojením „bez odkladu“. 
-  vypúšťa sa bod 3.2.3., 
- vypúšťa sa  bod 3.2.4., 
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- text v bode 3.2.8. sa vypúšťa a nahrádza textom: „Centrálna evidencia sťaţností musí 
obsahovať všetky náleţitosti podľa príslušných ustanovení zákona o sťaţnostiach.“ 
- v bode 3.2.10. sa nahrádza pôvodné znenie  uvádzacej vety textom: „Podľa obsahu 
prijatej sťaţnosti sa sťaţnosť vybaví niektorým zo spôsobov:“ 
3)  z celého textu sa vypúšťa slovo „nasledovne“ vo  všetkých tvaroch. 

 
číslo: 463/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
  Návrh Internej smernice č. 72 – Smernica pre etiku,  
II. odporúča MsZ 
  schváliť  Internú smernicu č. 72 – Smernica pre etiku s pripomienkami 

- v Čl. VI. bode 1 v druhej vete sa vypúšťa slovo „útvarom“, 
- z celého textu sa vypúšťa slovo „nasledovne“ vo  všetkých tvaroch. 

 
číslo: 464/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

informáciu o súčasnom stave riešenia poľnohospodárskej pôdy v lokalite Ukrniská 
a v lokalite Cesta pod Banskou, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, 

II. ukladá právnej kancelárii 
 pokračovať  vo vyhlasovaní obchodných verejných súťaţí  podľa zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a pripraviť nájomné zmluvy na prenájom pozemkov 
v lokalite Cesta pod Banskou a v lokalite Ukrniská parc. č. 528/112 za podmienok  podľa 
zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, 

III. odporúča primátorke mesta 
 a) uzatvoriť nájomné zmluvy na prenájom pozemkov v lokalite Cesta pod Banskou 

s Roľníckym druţstvom  Bukovina bez OVS podľa § 680 Občianskeho zákonníka,  
 b) uzatvoriť nájomné zmluvy na prenájom pozemkov v lokalite Ukrniská, parc. č. 528/112  

s Roľníckym druţstvom podielnikov  Koš bez OVS podľa § 680 Občianskeho zákonníka.  
 
číslo: 465/12 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh oddelenia výstavby a  ţivotného prostredia Mestského úradu v Prievidzi 
na zabezpečenie vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k oceľovej lávke pre peších ponad 
rieku Nitra, ktorá sa nachádza na rozhraní katastrálnych území Prievidza a Bojnice 
v mieste, kde koryto rieky Nitra tvorí prírodnú hranicu katastrov, a to z dôvodu jej 
rekonštrukcie, ktorej nevyhnutnosť vyplýva zo statického posudku, vypracovaného na 
objednávku mesta Bojnice,       

II.  odporúča MsZ   
schváliť majetkovoprávne vyporiadanie oceľovej lávky pre peších ponad rieku Nitra            
(parc.č. 563/1, ktorá je evidovaná na katastrálnej mape v k.ú. Prievidza ako vodná plocha 
s výmerou 12368 m2, na ktorú list vlastníctva nie je zaloţený), jej získanie do 
spoluvlastníctva s mestom Bojnice, pretoţe lávka sa nachádza v mieste, kde koryto rieky 
Nitra tvorí prírodnú hranicu katastrov, pričom časť lávky zasahuje v k.ú. Prievidza na 
pozemok parc.č. 562/18 ost.pl. s výmerou 4592 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza, k lávke 
nie je evidovaný v katastri nehnuteľností ţiaden vlastník, je vyuţívaná obyvateľmi 
Prievidze a Bojníc a dôvodom na majetkovoprávne vyporiadanie je jej rekonštrukcia, 
ktorej nevyhnutnosť potvrdzuje statický posudok, 

III. ukladá prednostovi MsÚ        
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a) zabezpečiť odhad ceny rekonštrukcie oceľovej lávky pre peších umiestnenej na rieke 
Nitra a odhad ceny novej oceľovej lávky pre peších, 
b) sledovať výzvy na podanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na obnovu 
prípadne umiestnenie novej lávky pre peších ponad rieku Nitra, 
c) pred vstupom na lávku ponad rieku Nitra zabezpečiť osadenie tabule „Prechod na 
vlastné nebezpečenstvo“. 
 

číslo: 466/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti DOPSTA, s. r. o., so sídlom v  Prievidzi, Košovská cesta č. 24, o kúpu  
časti   pozemku   v k. ú.  Prievidza,   z   parcely  č. 2272,   zastavané   plochy a nádvoria  
v rozsahu výmery 101,6 m2, na účel vytvorenia parkovacieho priestoru pre potreby 
spoločnosti;  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku  
parcela č. 2272, zastavané plochy a nádvoria vo výmere podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom (pribliţne 102 m2), na účel vytvorenia parkovacieho priestoru.   

 
číslo: 467/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Mgr. Dagmar Kotoulekovej  a manţ., trvale bytom Na karasiny č. 31/5, Prievidza, 
o kúpu  časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parcely č. 1403/12, zastavané plochy 
a nádvoria, v rozsahu výmery pribliţne 36 m2, na účel výstavby dvojgaráţe,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  časť pozemku  
parcela č. 1403/12, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom  (pribliţne 36 m2),  na účel výstavby dvojgaráţe. 

 
číslo: 468/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Jána Briatku B a B, s. r. o., so sídlom v Nitrianskom Rudne, Poštová 11, o kúpu  
nehnuteľností v k. ú. Prievidza, oploteného areálu na Ul. J. Hollého č. 2 zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1, a to: 
- administratívna budova súpisné č. 10418 na parcele č. 1889, garáţ súpisné č.10769 

na  parcele č.  1891/7, garáţ súpisné č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáţ súpisné č. 
10769 na parcele súpisné č.  1891/5 s príslušenstvom, 

-     pozemky: parcela č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m2, parcela      
č. 1891/7 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m2, parcela č.1891/6 - 
zastavané    

       plochy a nádvoria s výmerou 19 m2, parcela č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou 29 m2 a  časti z parcely č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
605 m2, odčlenené Geometrickým   plánom   č.  11/2011   zo  dňa   5.5.2011   ako   
parcela   č. 1891/10 –  zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 378 m2 a parcela č. 
1891/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m2, t. j.  pozemky spolu s výmerou 
724 m2, na účel prestavby na bytové jednotky. Kúpnu cenu navrhuje 135 000,00 €. 

     II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľností v k. ú. Prievidza, oploteného areálu 
na Ul. J. Hollého č. 2 zapísaných na liste vlastníctva č. 1, a to: 
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- administratívna budova súpisné č. 10418 na parcele č. 1889, garáţ súpisné č.10769 
na  parcele č.  1891/7, garáţ súpisné č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáţ súpisné č. 
10769 na parcele súpisné č.  1891/5 s príslušenstvom, 

-    pozemky: parcela č. 1889 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 278 m2, parcela č.  
             1891/7 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m2, parcela č.1891/6 - zastavané    

       plochy a nádvoria s výmerou 19 m2, parcela č. 1891/5 - zastavané plochy a nádvoria  
s výmerou 29 m2 a  časti z parcely č. 1891/1 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
605 m2, odčlenené Geometrickým   plánom   č.  11/2011   zo  dňa   5.5.2011   ako   
parcela   č. 1891/10 –  zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 378 m2 a parcela č. 
1891/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m2,  t. j.  pozemky spolu 
s výmerou 724 m2, na účel prestavby na bytové jednotky.  

                                                                                           
číslo: 469/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti HRIKO, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Nábreţná ul. č. 4, o kúpu 
nehnuteľností  v k. ú.  Prievidza, a to budovy bývalej II. ZŠ S. Chalupku – posilňovne na 
pozemku parcela č. 829/9, pozemku pod budovou, parcela č. 829/9, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 243 m2 a časti priľahlého pozemku parcela č. 829/6, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery pribliţne 600 m2, na podnikateľské účely, a to 
kancelárske priestory ako i dielne pre činnosť ţiadateľa. Spoločnosť sa zaoberá 
reklamnými, propagačnými a marketingovými prácami, 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti  v k. ú.  Prievidza, a to budovu 
bývalej II. ZŠ S. Chalupku – posilňovne na pozemku parcela č. 829/9, pozemku pod 
budovou, parcela č. 829/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 243 m2 a časti 
priľahlého pozemku parcela č. 829/6, zastavané plochy a nádvoria podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom, formou obchodnej verejnej súťaţe s nasledovnými 
podmienkami:  
1. účel vyuţitia: ako polyfunkčný objekt (na podnikateľské účely), 
2. kúpna cena: minimálne za cenu podľa znaleckého posudku, 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

        Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky    
        doručené návrhy, 
III.     ţiada právnu kanceláriu 

zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku. 
 

číslo: 470/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Miriam Čavojskej, Poruba č. 102 o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 
mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 2/1 strpieť umiestnenie 
vstupov do prízemných priestorov  bytového domu súp. č. 20140 na parc.č. 5 vo 
vlastníctve ţiadateľky  z dôvodu prestavby detskej polikliniky na šesť bytových jednotiek,    

II. ukladá právnej kancelárii 
vyzvať  Miriam Čavojskú, Poruba č. 102, o predloţenie zámeru riešenia prístupu chodcov 
a motorových vozidiel k navrhovaným vstupom do objektu.  
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číslo: 471/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Jozefa Gamana, trvale bytom  Ul. M. Gorkého č. 218/33,  Prievidza,  o kúpu  časti   
pozemku   v k. ú.  Prievidza,   z   parcely  č. 4993/1,   zastavané   plochy a nádvoria  v 
rozsahu výmery pribliţne 266 m2, na účel dokúpenia pozemku na výstavbu radových 
garáţí v náväznosti na pozemok parcela č. 4993/16 vo vlastníctve ţiadateľa,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku  
parcela č. 4993/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom (pribliţne 266 m2), na účel dokúpenia pozemku na výstavbu 
radových garáţí v náväznosti na pozemok parcela č. 4993/16 vo vlastníctve ţiadateľa.  

 
číslo: 472/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o vypracovaní Geometrického plánu č. 338/2012 na nehnuteľnosť - pozemok 
v k. ú. Prievidza, parcela č. 4993/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  74 m2, 
odčlenený geometrickým plánom z parcely č. 4993/1 v zmysle uznesenia MsR č. 436/12 
zo dňa 23.10.2012 (ţiadateľka o kúpu Alena Boboková), 

II. mení 
uznesenie MsR č. 436/12 zo dňa 23.10.2012 v časti II.  takto: 
pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza sa novým: schváliť: 

a)  zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela  č. 
4993/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  74 m2, odčlenený       Geometrickým 
plánom č. 338/2012  z parcely č. 4993/1, na účel oplotenia       a osadenia dočasného 
plechového skladu, za cenu 20,00 €/m2, pre Alenu Bobokovú, trvale bytom Prievidza, Ul. 
E. M. Šoltésovej č. 722/1; 
b)  spôsob predaja pozemku uvedenom 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 odôvodneného tým, ţe ţiadaný pozemok je       
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti 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, 

III. ukladá právnej kancelárii 
 vyzvať Alenu Bobokovú o stanovisko k uvedenému účelu. 
 
číslo: 473/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Dariny Petrášovej, trvalý pobyt Školská ulica 15, Prievidza  o kúpu časti pozemku 
v k. ú. Veľká Lehôtka, z parcely č. 547/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 
70 m² na účel rozšírenia záhrady pri rodinnom dome na pozemku bezprostredne 
priľahlom k susednej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa, 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, 
z parcely č. 547/1, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 70 m², na ktorý list 
vlastníctva nie je zaloţený (je vytvorená z parcely EKN č. 165, ostatné plochy s výmerou 
3124 m², ktorá je vo vlastníctve mesta) pre Darinu Petrášovú, trvalý pobyt, Prievidza, 
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Školská ulica 15, na účel rozšírenia záhrady na pozemku bezprostredne priľahlom 
k susednej nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľa, za cenu 10,00 €/m2,  
b) spôsob predaja nehnuteľnosti - časti pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, z parcely č. 547/1, 
zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 70 m², na ktorý list vlastníctva nie je 
zaloţený (je vytvorená z parcely EKN č. 165, ostatné plochy s výmerou 3124 m², ktorá je 
vo vlastníctve mesta) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, vzhľadom na 
skutočnosť, ţe ţiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve 
ţiadateľa, ktorý sa oň riadne stará, čím zabezpečuje 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: 474/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Vladimíra Marka, Ul. T. Milkina 2,  Prievidza o zriadenie vecného bremena 
s právom prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemky v k.ú. Veľká  
Lehôtka parc.č. 671/1, parc.č. 671/5 a parc.č. 670 vo vlastníctve mesta Prievidza 
k pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka  parc.č. 669/2, parc.č. 669/76  a k záhradnej chatke 
č.súp. 810 na parc.č. 669/2 vo vlastníctve Vladimíra Marka,  

II.    odporúča MsZ   
1) súhlasiť s vybudovaním prístupovej komunikácie na vlastné náklady ţiadateľa 
Vladimíra Marka, Ul. T. Milkina 2, Prievidza s podmienkou pouţitia zatrávňovacích 
panelov, na časti pozemkov v k.ú. Veľká  Lehôtka parc.č. 671/5 trv.tráv.por. s výmerou 
180 m2 a parc.č. 670 ost.pl. s výmerou 8227 m2,  vo vlastníctve mesta Prievidza, 
k pozemku v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 669/2 zast.pl. s výmerou 59 m2,  parc.č. 669/76 
záhrada s výmerou 509 m2  a k záhradnej chatke č.súp. 810 na parc.č. 669/2 od vstupu 
do areálu ihriska po pravej strane, pričom cesta musí byť vybudovaná podľa podmienok 
určených oddelením stavebného poriadku MsÚ v Prievidzi a v súlade so stanoviskom 
architekta mesta Prievidza, pričom sa zakazuje vstup na budúcu prístupovú komunikáciu 
nákladným autám,   
2) schváliť  po vybudovaní prístupovej komunikácie v zmysle bodu 1)  zriadenie vecného 
bremena spočívajúceho v práve prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez časť 
pozemkov v k.ú. Veľká  Lehôtka parc.č. 671/5 trv.tráv.por. s výmerou 180 m2 a parc.č. 670 
ost.pl. s výmerou 8227 m2,  vo vlastníctve mesta Prievidza, k pozemku v k.ú. Veľká 
Lehôtka parc.č. 669/2 zast.pl. s výmerou 59 m2,  parc.č. 669/76 záhrada s výmerou 509 
m2  a k záhradnej chatke č.súp. 810 na parc.č. 669/2 od vstupu do areálu ihriska po pravej 
strane v prospech Vladimíra Marka ako vlastníka týchto nehnuteľností v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom s tým, ţe vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú 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 pozemku, na ktorom bude vecné bremeno zriadené, 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  10,00 €/m2. 

 
číslo: 475/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Lucie Poliakovej, SNP 10/2, Bojnice o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – 
časť pozemku, parcelné č. 2132/7 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 17 m2, 
nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku za účelom prevádzkovania vonkajšej terasy pre 
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prevádzku EDEN CAFÉ s celoročným záberom. (Predchádzajúci nájomca – Radovan 
Macho – poţiadal o zrušenie nájomnej zmluvy č. 23/2012 ku dňu uzavretia nájomnej 
zmluvy s novým nájomcom.),  

II. odporúča  primátorke mesta 
v zmysle internej smernice IS-65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, 
bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere a o zverejnení zámeru prenechať pre Luciu Poliakovú, 
SNP 10/2, Bojnice do nájmu majetok mesta: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcelné č. 2132/7 (zastavané plochy 

a nádvoria) s výmerou 17 m2, nachádzajúcu sa na Ulici A. Hlinku za účelom 
prevádzkovania vonkajšej terasy pre prevádzku EDEN CAFÉ 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 EDEN CAFE, ktorá 
zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a 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 a taktieţ v súlade s 
bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody 
hodné osobitného zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku, resp. 
spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia alebo 
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred  prevádzkou ţiadateľa; 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 
15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., 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; 

III. odporúča MsZ  
schváliť pre Luciu Poliakovú, SNP 10/2, Bojnice nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcelné č. 2132/7 (zastavané plochy 

a nádvoria) s výmerou 17 m2, nachádzajúcu sa na Ulici A. Hlinku za účelom 
prevádzkovania vonkajšej terasy pre prevádzku EDEN CAFÉ 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 EDEN CAFE, ktorá 
zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a 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 a taktieţ v súlade s 
bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa ktorého ako dôvody 
hodné osobitného zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy pozemku, resp. 
spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia alebo 
vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred  prevádzkou ţiadateľa; 

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

 

číslo: 476/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť MUDr. Kataríny Zajíčekovej, s.r.o., Šumperská ulica 40/15, Prievidza o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemku - spevnená plocha, parcelné č. 2059/1 
(ostatné plochy) s výmerou pribliţne 26,32 m2 za účelom parkovania pacientov, sanitných 
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vozidiel, vozidiel zabezpečujúcich dovoz a odvoz biologického materiálu a infekčného 
odpadu, 

II. neodporúča primátorke mesta 
prenechať do nájmu majetok mesta -  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku - 
spevnená plocha, parcelné č. 2059/1 (ostatné plochy) s výmerou pribliţne 26,32 m2 za 
účelom parkovania pacientov, sanitných vozidiel, vozidiel zabezpečujúcich dovoz a odvoz 
biologického materiálu a infekčného odpadu,  

III. ţiada konateľa spol. SMMP, s. r. o.  
zabezpečiť odstránenie  jestvujúcej dlaţby nachádzajúcej sa na časti pozemku parc. č. 
2059/1, 

IV. ţiada konateľa spol. UNIPA, s. r. o.,  
 po odstránení jestvujúcej dlaţby nachádzajúcej sa na časti pozemku parc. č. 2059/1 -
zabezpečiť zatrávnenie tohto pozemku.  

 
číslo: 477/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Moniky Bielikovej, Strmá 855/7A, Prievidza o nájom nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza – časť pozemku, parcelné č. 5034/9 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 
25 m2, nachádzajúcej sa na Ulici J. M. Hurbana za účelom prevádzkovania vonkajšieho 
sezónneho sedenia pre prevádzku na Ulici J. M. Hurabana 6. (Predchádzajúci nájomca – 
Jaroslava Geierová – poţiadal dňa 04.10.2012 o zrušenie nájomnej zmluvy č. 10/2010.)  

II. odporúča  primátorke mesta 
v zmysle internej smernice IS-65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, 
bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere a o zverejnení zámeru prenechať pre Moniku Bielikovú, 
Strmá 855/7A, Prievidza do nájmu majetok mesta: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcelné č. 5034/9 (zastavané plochy 

a nádvoria) s výmerou 25 m2, nachádzajúcu sa na Ulici J. M. Hurbana za účelom 
prevádzkovania vonkajšieho sezónneho sedenia pre prevádzku na Ulici J. M. 
Hurabana 6;  

- 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 na Ulici J. M. 
Hurbana 6, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a 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 
a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa 
ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy 
pozemku, resp. spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia 
alebo vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred  prevádzkou 
ţiadateľa; 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 
15.10., 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; 

III. odporúča  MsZ  
schváliť pre Moniku Bielikovú, Strmá 855/7A, Prievidza nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcelné č. 5034/9 (zastavané plochy 

a nádvoria) s výmerou 25 m2, nachádzajúcu sa na Ulici J. M. Hurbana za účelom 
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prevádzkovania vonkajšieho sezónneho sedenia pre prevádzku na Ulici J. M. 
Hurabana 6;  

- 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 na Ulici J. M. 
Hurbana 6, ktorá zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, a 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 
a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3, písm. h) internej smernice mesta IS-65, podľa 
ktorého ako dôvody hodné osobitného zreteľa môţu byť posudzované najmä nájmy 
pozemku, resp. spevnenej plochy na účel zriadenia vonkajšieho sezónneho sedenia 
alebo vonkajšieho sedenia s celoročným záberom (terasy) pred  prevádzkou 
ţiadateľa; 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,07 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 
15.10., 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; 
 

číslo: 478/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Jany Letavayovej, Stará cesta 31/42, Kanianka o nájom nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza – časť pozemku, parcelné č. 5066/1 (ostatné plochy), s výmerou 20 m2 - 
nachádzajúcej sa na Ulici I. Bukovčana, na účel umiestnenia novinového stánku. (Ţiadosť 
bola podaná dňa 02.11.2012 ako ţiadosť o odkúpenie časti pozemku a dňa 14.11.2012 
bola zmenená na ţiadosť o nájom a výmera bola upravená zo 45 m2 na 20 m2.) 

II. odporúča primátorke mesta 
v zmysle internej smernice IS-65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, 
bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere a o zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, parcelné č. 5066/1 (ostatné plochy), s 

výmerou 20 m2 - nachádzajúcu sa na Ulici I. Bukovčana, na účel umiestnenia 
novinového stánku;  

- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. priamym nájmom; 

- a to za podmienok - nájomného v minimálnej výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia 
nájmu na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktoré budú zverejnené 
podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov v zámere mesta prenechať do nájmu svoj majetok 
spôsobom priameho nájmu.  

 

číslo: 479/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Blaţeny Csövariovej, Hrabová ulica 386/12, Prievidza o nájom nehnuteľnosti             
v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 5400/42 (ostatné plochy) s výmerou 30 m2,  
za účelom dočasného umiestnenia materiálu; 

II. neodporúča primátorke mesta 
prenechať do nájmu majetok mesta -  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, 
parcela č. 5400/42 (ostatné plochy) s výmerou 30 m2, za účelom dočasného umiestnenia 
materiálu,  
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III. ukladá prednostovi MsÚ 
v spolupráci s mestskou políciou vykonať v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
súčinnosti s platným VZN mesta Prievidza o miestnych daniach,  miestne zisťovanie na 
účel zdokumentovania a vyrubenia dane za uţívanie verejného priestranstva aţ do 
úplného uvoľnenia pozemkov. 
 

číslo: 480/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti UNIPA, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza o  nájom parkovacích 
plôch:  

- Jesenského ulica (mapový list č. 6):   5ks – plocha 63,6 m2 

- Jesenského ulica (mapový list č. 14):  1ks – plocha 12,7 m2 

- Šumperská ulica (mapový list č. 15):   4ks – plocha 43,2 m2 

- Ulica M. Mišíka (mapový list č. 16):   3ks – plocha 43,2 m2 

- Ulica G. Švéniho (mapový list č. 17):  3ks – plocha 32,4 m2 

- Ulica M. Mišíka (mapový list č. 19):   9ks – plocha 107 m2 

- Dlhá ulica (mapový list č. 20):    21ks – plocha 267,2 m2 

- Rastislavova ulica (mapový list č. 25):  2ks – plocha 25,5 m2 

- Ulica Matice Slovenskej (mapový list č. 19, 20) 42ks – plocha 498 m2 

- Ulica Matice Slovenskej (mapový list č. 19, 20) 13ks – plocha 167 m2 

SPOLU      103ks – plocha 1259,8 m2 

za účelom zväčšenia parkovacej kapacity pre rezidentov a návštevníkov CMPZ.  
 

II. odporúča primátorke mesta 
v zmysle internej smernice IS-65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, 
bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere a o zverejnení zámeru prenechať pre spoločnosť UNIPA, 
s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza do nájmu majetok mesta: 
- nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – spevnené parkovacie plochy  

- Jesenského ulica (mapový list č. 6):   5ks – plocha 63,6 m2 

- Jesenského ulica (mapový list č. 14):  1ks – plocha 12,7 m2 

- Šumperská ulica (mapový list č. 15):   4ks – plocha 43,2 m2 

- Ulica M. Mišíka (mapový list č. 16):   3ks – plocha 43,2 m2 

- Ulica G. Švéniho (mapový list č. 17):  3ks – plocha 32,4 m2 

- Ulica M. Mišíka (mapový list č. 19):   9ks – plocha 107 m2 

- Dlhá ulica (mapový list č. 20):    21ks – plocha 267,2 m2 

- Rastislavova ulica (mapový list č. 25):  2ks – plocha 25,5 m2 

- Ulica Matice Slovenskej (mapový list č. 19, 20) 42ks – plocha 498 m2 

- Ulica Matice Slovenskej (mapový list č. 19, 20) 13ks – plocha 167 m2 
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SPOLU      103ks – plocha 1259,8 m2 

za účelom zväčšenia parkovacej kapacity pre rezidentov a návštevníkov CMPZ 
v rámci realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej 
parkovacej zóne 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  mesto 
spoplatnením podľa stanovených taríf, čo bude znamenať prínos tak ekologický ako aj 
ekonomický a dosiahne sa tým najmä: 

o čiastočné zníţenie predimenzovanosti centrálnej časti mesta statickou, ale aj 
dynamickou dopravou 

o zníţenie dlhodobého státia vozidiel zamestnancov inštitúcií a firiem v centre 
mesta 

o obnovenie spoločenskej a obchodnej funkcie centra mesta 
o čiastočné zvýšenie vyuţívania mestskej hromadnej dopravy 
o zvýšenie obrátkovosti existujúcih parkovísk 

utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov mesta, 
čo je v súlade so základnými úlohami mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. starostlivosťou o všestranný 
rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 957,90 €/rok na dobu neurčitú so 6-
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; 

III. odporúča MsZ  
schváliť pre spoločnosť UNIPA, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza nájom majetku mesta 
Prievidza: 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – spevnené parkovacie plochy:  

- Jesenského ulica (mapový list č. 6):   5ks – plocha 63,6 m2 

- Jesenského ulica (mapový list č. 14):  1ks – plocha 12,7 m2 

- Šumperská ulica (mapový list č. 15):   4ks – plocha 43,2 m2 

- Ulica M. Mišíka (mapový list č. 16):   3ks – plocha 43,2 m2 

- Ulica G. Švéniho (mapový list č. 17):  3ks – plocha 32,4 m2 

- Ulica M. Mišíka (mapový list č. 19):   9ks – plocha 107 m2 

- Dlhá ulica (mapový list č. 20):    21ks – plocha 267,2 m2 

- Rastislavova ulica (mapový list č. 25):  2ks – plocha 25,5 m2 

- Ulica Matice Slovenskej (mapový list č. 19, 20) 42ks – plocha 498 m2 

- Ulica Matice Slovenskej (mapový list č. 19, 20) 13ks – plocha 167 m2 

SPOLU       103ks – plocha 1259,8 m2 

za účelom zväčšenia parkovacej kapacity pre rezidentov a návštevníkov CMPZ 
v rámci realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej 
parkovacej zóne 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  mesto 
spoplatnením podľa stanovených taríf, čo bude znamenať prínos tak ekologický ako aj 
ekonomický a dosiahne sa tým najmä: 
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o čiastočné zníţenie predimenzovanosti centrálnej časti mesta statickou, ale aj 
dynamickou dopravou 

o zníţenie dlhodobého státia vozidiel zamestnancov inštitúcií a firiem v centre 
mesta 

o obnovenie spoločenskej a obchodnej funkcie centra mesta 
o čiastočné zvýšenie vyuţívania mestskej hromadnej dopravy 
o zvýšenie obrátkovosti existujúcih parkovísk 

utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov mesta, 
čo je v súlade so základnými úlohami mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. starostlivosťou o všestranný 
rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 957,90 €/rok na dobu neurčitú so 6-
mesačnou výpovednou lehotou. 

 
číslo: 481/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, ţe v súlade s uznesením MsZ č. 321/12 zo dňa 30.10.2012 bol na úradnej 
tabuli mesta Prievidza dňa 02.11.2012 zverejnený zámer mesta Prievidza, prenechať pre 
spoločnosť UNIPA, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza do nájmu majetok mesta - Optickú 
chráničku v dĺţke cca 17 km, nachádzajúcu sa v intraviláne mesta Prievidza za účelom 
vypracovania koncepcie vybudovania, prevádzkovania a ďalšieho rozširovania optickej 
siete, 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 spoločnosť 
UNIPA, s.r.o., Prievidza,  ktorá je 100%-nou dcérskou spoločnosťou mesta, zabezpečuje 
verejnoprospešné sluţby príbuzného charakteru - poskytuje stĺpy verejného osvetlenia 
okrem iného aj za účelom umiestnenia optických káblov, trasovanie vedení verejného 
osvetlenia a lokalizáciu porúch zemných káblových vedení, vydáva stanoviská ku 
ţiadostiam o výkopové práce, spravuje DTM (digitálnu technickú mapu), ktorá je 
nástrojom podrobnej a adresnej lokalizácie konkrétnych objektov a inţinierskych sietí a 
slúţi ako mapová podpora pri územných konaniach a rozhodnutiach, pri záberoch 
verejných priestranstiev, pri rôznych povoľovacích procesoch, ako vizualizačná podpora 
pri procesnom riadení a spracovaní agendy, a preto existuje odôvodnený predpoklad, ţe 
spoločnosť zabezpečí realizáciu zámeru mesta – presun vzdušného optického vedenia do 
pozemných vedení - v súlade § 4 ods. 3 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečí riadne hospodárenie s hnuteľným 
a nehnuteľným majetkom mesta, utvoria sa vhodné podmienky na bývanie v obci 
a zabezpečia sa potreby obyvateľov a rozvoja obce, a tieţ v zmysle internej smernice IS-
65 bod 4.2.3 c) stĺpy verejného osvetlenia sú v správe spoločnosti UNIPA, s.r.o. a svojim 
vyuţitím tvoria neoddeliteľný celok s plánovaným vyuţitím optickej chráničky, a to za 
podmienok –  nájomného vo výške 1€/rok a uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú so 6-
mesačnou výpovednou lehotou; 

II. odporúča MsZ 
schváliť pre spoločnosť UNIPA, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza nájom majetku mesta 
Prievidza: 
- Optickú chráničku v dĺţke cca 17 km, nachádzajúcu sa v intraviláne mesta Prievidza 

za účelom vypracovania koncepcie vybudovania, prevádzkovania a ďalšieho 
rozširovania optickej siete,  

- 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 
spoločnosť UNIPA, s.r.o., Prievidza,  ktorá je 100%-nou dcérskou spoločnosťou 
mesta, zabezpečuje verejnoprospešné sluţby príbuzného charakteru - poskytuje stĺpy 
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verejného osvetlenia okrem iného aj za účelom umiestnenia optických káblov, 
trasovanie vedení verejného osvetlenia a lokalizáciu porúch zemných káblových 
vedení, vydáva stanoviská ku ţiadostiam o výkopové práce, spravuje DTM (digitálnu 
technickú mapu), ktorá je nástrojom podrobnej a adresnej lokalizácie konkrétnych 
objektov a inţinierskych sietí a slúţi ako mapová podpora pri územných konaniach a 
rozhodnutiach, pri záberoch verejných priestranstiev, pri rôznych povoľovacích 
procesoch, ako vizualizačná podpora pri procesnom riadení a spracovaní agendy, 
a preto existuje odôvodnený predpoklad, ţe spoločnosť zabezpečí realizáciu zámeru 
mesta – presun vzdušného optického vedenia do pozemných vedení - v súlade § 4 
ods. 3 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. 
zabezpečí riadne hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, utvoria 
sa vhodné podmienky na bývanie v obci a zabezpečia sa potreby obyvateľov 
a rozvoja obce, a tieţ v zmysle internej smernice IS-65 bod 4.2.3 c) stĺpy verejného 
osvetlenia sú v správe spoločnosti UNIPA, s.r.o. a svojim vyuţitím tvoria neoddeliteľný 
celok s plánovaným vyuţitím optickej chráničky,  

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 1€/rok a uzatvorenia nájmu na dobu 
neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou.  

 
číslo: 482/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 08.10.2012 na 
základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 285/12 zo dňa 25.09.2012  
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza 
– stavby, súpisné číslo 524 vo vlastníctve mesta Prievidza, zapísanú na LV 1, postavenú 
na pozemku parcela č. 2159/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m², vo 
vlastníctve spotrebného druţstva COOP Jednota Prievidza, na účel vyuţitia stavby ako 
polyfunčný objekt.     
V stanovenom termíne, t. j. do 14.11.2012 do 12,00 hod. neboli doručené ţiadne súťaţné 
návrhy, t. j. súťaţ bola neúspešná. 

II. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť- stavbu, súpisné č. 524, vo 
vlastníctve mesta Prievidza, zapísanú na LV 1, postavenú na pozemku, parcela č. 
2159/4, zastavané plochy a nádvoria  s  výmerou 44 m², vo vlastníctve spotrebného 
druţstva COOP Jednota Prievidza, na účel vyuţitia stavby ako polyfunkčný objekt, formou 
opakovanej obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami:   
1. účel vyuţitia: ako polyfunkčný objekt 
2. kúpna cena: minimálne vo výške  16 000,00 €  
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
 

číslo: 483/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o obchodnej verejnej súťaţi vyhlásenej mestom Prievidza dňa 8.10.2012 o 
najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľností do 
nájmu, a to nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Prievidza parc.č. 370/4 orná pôda s výmerou 
38566 m2, parc.č. 370/25 záhrady s výmerou 1226 m2, parc.č. 370/45 orná pôda 
s výmerou 6431 m2, parc.č. 8122/1 orná pôda s výmerou 169896 m2, parc.č. 8122/21 
orná pôda s výmerou 5403 m2 a parc.č. 8124/38 orná pôda s výmerou 322 m2 , spolu 
s výmerou 221844 m2, nachádzajúcich sa v lokalite Ukrniská, a to na základe uznesenia 
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MsZ č. 279/12 zo dňa 25.9.2012, keď v stanovenom termíne, t. j. do 14.11.2012 do 12.00 
hod. boli doručené dva súťaţné návrhy, z ktorých jeden spĺňal podmienky obchodnej 
verejnej súťaţe, teda súťaţ bola úspešná, 

II.    vyhodnocuje 
obchodnú verejnú súťaţ vyhlásenú mestom Prievidza dňa 8.10.2012 na základe 
uznesenia MsZ č. 279/12 zo dňa 25.9.2012 ako úspešnú, najvhodnejší návrh predloţilo 
Roľnícke druţstvo BUKOVINA, so sídlom v Prievidzi, Ul. F. Hečku  č. 37, 

III.   odporúča primátorke mesta 
uzavrieť nájomnú zmluvu s Roľníckym druţstvom BUKOVINA, so sídlom v Prievidzi, 
 Františka Hečku  č. 37,  Prievidza, ktorého súťaţný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy 
na prenechanie nehnuteľností - pozemkov do nájmu, nachádzajúcich sa v lokalite 
Ukrniská,  k. ú. Prievidza parc.č. 370/4 orná pôda s výmerou 38566 m2, parc.č. 370/25 
záhrady s výmerou 1226 m2, parc.č. 370/45 orná pôda s výmerou 6431 m2, parc.č. 8122/1 
orná pôda s výmerou 169896 m2, parc.č. 8122/21 orná pôda s výmerou 5403 m2 a parc.č. 
8124/38 orná pôda s výmerou 322 m2 ,spolu s výmerou 221844 m2, bol v obchodnej 
verejnej súťaţi, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 8.10.2012 v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 279/12 zo dňa 25.9.2012, vyhodnotený ako 
najvhodnejší s podmienkami:  
a) vyuţitia nehnuteľností - pozemkov - na rastlinnú výrobu, resp. pestovanie 
poľnohospodárskych plodín,  
b) výška nájomného 2 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa bonitovanej    

            pôdnoekologickej jednotky,   
c)  neurčitý čas trvania nájmu,  

            d)  povinnosť uhradiť náklady súvisiace s vytýčením pozemkov v teréne.  
  
číslo: 484/12 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh právnej kancelárie na zmenu uznesenia Mestskej rady č. 265/12 zo dňa 19.6.2012 
a uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 183/12 zo dňa 26.6.2012,  

II.  mení 
a) uznesenie MsR č. 265/12 zo dňa 19.6.2012 takto: vypúšťa sa pôvodný text    v bode I. 
a nahrádza sa novým: „ţiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
GORENO, so sídlom v Prievidzi, Ulica M. Gorkého 245, v mene vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome, na  Ulici M. Gorkého 245 v Prievidzi súpisné č. 
40245, postaveného na parcele č. 5336 v k. ú. Prievidza: 

- Igor Kadlíček, trvalý pobyt: Vnútorná ulica 125/11, 971 01 Prievidza 

- Dana Furková, trvalý pobyt: 972 28 Valaská Belá č. 185 

- Ing. Ivan Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Mgr. Marta Karaková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza  

- Jozef Meluš, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 

- Mgr. Viera Melušová, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 

- Peter Tobiaš, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Eva Tobiašová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Pavel Ferenčík, trvalý pobyt: 971 01 Veľká Čausa č. 35 

- Gabriela Šramková, trvalý pobyt: Račice 50, 972 22 Nitrica 

- Ján Gajdošík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Ľudmila Gajdošíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Viliam Ficel, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske Kostoľany 

- Eva Ficelová, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske Kostoľany 
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- Silvester Kakalík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 Prievidza 

- Edita Kakalíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 Prievidza 

- Ľudovít Kocúr, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Štefánia Kocúrová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Emil Kováč, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Soňa Kováčová, trvalý pobyt. Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Marie Bariová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Oto Šebo, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Monika Šebová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Jaroslav Píš, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Patrícia Píšová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Vladimír Račko, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Iveta Račková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Mária Ergangová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- PharmDr. Hana Sobotová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Gabriela Rybárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Daniel Mesiarik, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Zita Čermanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Eva Konečná, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 303/28, 971 01 Prievidza 

- Silvia Uhlárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Stanislav Adamek, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Darina Adameková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Juraj Mačkay, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza  

- Ing. Ľubomír Mareš, trvalý pobyt: Ulica Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad 

- Ing. Jozef Tancoš, trvalý pobyt:  Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Ľubomír Miezga, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Estera Miezgová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Ľubomír Gula, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Helena Gulová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Ľudovít Kiss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Jozef Ragan, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Eva Raganová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Karol Jarábek, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Anna Jarábková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Margita Šprláková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Grolmus a spol. s r. o., sídlo: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Emil Obyvateľ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Oľga Obyvateľová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Pavol Krátky, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Ľudovít Sasák, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Lenka Sasáková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Dušan Halenkovič, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 Prievidza 

- Ing. Monika Halenkovičová, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 Prievidza 

- Mária Jánošíková, trvalý pobyt: Ulica J. Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza 

- Milan Partika, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Magdaléna Partiková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 
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- Ing. Jozef Britan, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Mária Britanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Pavol Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Ivana Nováčková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Viera Vozáriková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Peter Baláţ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Anna Hírešová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Štefan Frolovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Blaţena Baláţová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Veronika Nahálková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Eva Krčmářová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Mgr. Andrea Görögová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Toska Kotríková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Gabriela Ováryová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Ing. Vladimír Šarközy, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Oľga Hrčková, trvalý pobyt: Ţiarska ulica 2200/109, 972 51 Handlová 

- Elena Fajová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 224/30, 971 01 Prievidza 

- Bc. Andrea Frízová, trvalý pobyt: Sitnianskeho ulica 219/13, 971 01 Prievidza 

- Vladimír Šurina, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Alena Šurinová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Anna Psotová,  trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Kosťa Kančev, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Marta Kančevová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Vladimír Vican, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Emília Vicanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Peter Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 

- Branislav Fašung, trvalý pobyt: 972 15 Kľačno 222 

- Andrej Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 

- Petra Fašungová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 

- Ing. Vladimír Drţík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Mária Drţíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Peter Hruška, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Ľubica Hrušková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Henrieta Gubáni, trvalý pobyt: 919 32 Opoj 266 

- Ing. Jozef Gašparovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Ing. Marian Lukáč, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 Prievidza 

- Ing. Ida Lukáčová, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 Prievidza 

- Marian Antol, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 233/23, 971 01 Prievidza 

- Oľga Antolová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 233/23, 971 01 Prievidza 

- Mário Rückschloss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 01 Prievidza 

- Marta Rückschlossová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 01 Prievidza 

- Tomáš Krčmář, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Ing. Miroslav Gabčo, Ulica energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 

- Ing. Boris Stanček, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 Prievidza 

- Eva Stančeková, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 Prievidza 

- Rastislav Bališ, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 Prievidza 
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- Katarína Bališová, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 Prievidza 

o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5336, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 
1169 m2,  na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku (pod bytovým domom súpisné 
č. 40245)“; 

a) uznesenie MsR č. 265/12 zo dňa 19.6.2012 takto: vypúšťa sa pôvodný text v bode II. 

a nahrádza sa novým: „schváliť predaj pozemku parcela č. 5336, zastavané plochy a 

nádvoria s výmerou 1169 m2  v k. ú. Prievidza, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spoluvlastníckych 

podieloch pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici M. 

Gorkého 245 v Prievidzi súpisné č. 40245, postaveného na parcele č. 5336 v k. ú. 

Prievidza: 

- Igor Kadlíček, trvalý pobyt: Vnútorná ulica 125/11, 971 01 Prievidza v podiele 792/44311 

(byt č. 1) a v podiele 204/44311 (garáţ č. 4 priestor 2) 

      t.j. spolu v podiele 996/44311 v ½ = 996/88622 za sumu 65,44 €  

 

- Dana Furková, trvalý pobyt: 972 28 Valaská Belá č. 185 v podiele 792/44311 (byt č. 1) 

a v podiele 204/44311 (garáţ č. 4 priestor 2) 

t.j. spolu v podiele 996/44311 v ½ = 996/88622 za sumu 65,44 €  
- Ing. Ivan Karak a Mgr. Marta Karaková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 

Prievidza v podiele 629/44311 (byt č. 2) 

t.j. spolu v podiele 629/44311 za sumu 82,47 € 
- Jozef Meluš a Mgr. Viera Melušová, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Peter Tobiaš a Eva Tobiašová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 4) a v podiele 204/44311 (priestor 4-1) 

t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 
- Pavel Ferenčík, trvalý pobyt: 971 01 Veľká Čausa č. 35 

v podiele 630/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (priestor 4-7) 
t.j. spolu v podiele 854/44311 za sumu 112,42 €  

- Gabriela Šramková, trvalý pobyt: Račice 50, 972 22 Nitrica 

v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ján Gajdošík a Ľudmila Gajdošíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 7) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
- Viliam Ficel a Eva Ficelová, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske 

Kostoľany v podiele 628/44311 (byt č. 8) 

t.j. spolu v podiele 628/44311 za sumu 82,34 € 
- Silvester Kakalík a Edita Kakalíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 

Prievidza v podiele 377/44311 (byt č. 9) 

t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
- Ľudovít Kocúr a Štefánia Kocúrová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
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- Emil Kováč a Soňa Kováčová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

v podiele 629/44311 (byt č. 11) 

t.j. spolu v podiele 629/44311 za sumu 82,47 € 
- Marie Bariová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Oto Šebo a Monika Šebová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Jaroslav Píš a Patrícia Píšová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 792/44311 (byt č. 1) 

t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 
- Vladimír Račko a Iveta Račková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 2) a v podiele 204/44311 (priestor 4-9) 

t.j. spolu v podiele 839/44311 za sumu 110,47 € 
- Mária Ergangová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- PharmDr. Hana Sobotová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 4) a v podiele 204/44311  (priestor 2-8) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Gabriela Rybárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (garáţ č. 6 priestor 2-6) 
t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 

- Daniel Mesiarik, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Zita Čermanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Eva Konečná, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 303/28, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Silvia Uhlárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Stanislav Adamek a Darina Adameková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 

t.j. spolu v podiele 798/44311 za sumu 104,05 € 
- Juraj Mačkay, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 11) a v podiele 204/44311 (priestor 2-5) 
t.j. spolu v podiele 839/44311 za sumu 110,47 € 

- Ing. Ľubomír Mareš, trvalý pobyt: Ulica Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad 

v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ing. Jozef Tancoš, trvalý pobyt:  Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 
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- Ľubomír Miezga a Estera Miezgová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 

Prievidza v podiele 792/44311 (byt č. 1) 

t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 
- Ľubomír Gula a Helena Gulová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 2) 

t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
- Ľudovít Kiss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Jozef Ragan a Eva Raganová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 4) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
- Karol Jarábek a Anna Jarábková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 5) 

t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
- Margita Šprláková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Grolmus a spol. s r. o., sídlo: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 7) a v podiele 204/44311 (priestor 2-10) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Emil Obyvateľ a Oľga Obyvateľová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 

Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 8) 

t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
- Pavol Krátky, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ľudovít Sasák a Lenka Sasáková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 sa sumu 104,05 € 
- Dušan Halenkovič a Ing. Monika Halenkovičová, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 

Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 11) 

t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
- Mária Jánošíková, trvalý pobyt: Ulica J. Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Milan Partika a Magdaléna Partiková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 

Prievidza v podiele 794/44311 (byt č. 13) 

t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 
- Ing. Jozef Britan a Mária Britanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 

Prievidza v podiele 792/44311 (byt č. 1) a v podiele 224/44311 (priestor 2-19) 

t.j. spolu v podiele 1016/44311 za sumu 133,48 € 
- Pavol Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Ivana Nováčková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
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- Viera Vozáriková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza v podiele 

795/44311 (byt č. 4) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
- Peter Baláţ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 5) 
t.j. spolu v podiele za sumu 83,25 € 

- Anna Hírešová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Štefan Frolovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 €  

- Blaţena Baláţová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Veronika Nahálková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Eva Krčmářová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Mgr. Andrea Görögová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Toska Kotríková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Gabriela Ováryová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Ing. Vladimír Šarközy, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 

-  Oľga Hrčková, trvalý pobyt: Ţiarska ulica 2200/109, 972 51 Handlová 

v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Elena Fajová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 224/30, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Bc. Andrea Frízová, trvalý pobyt: Sitnianskeho ulica 219/13, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Vladimír Šurina a Alena Šurinová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 

Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (garáţ č. 15 priestor 2) 

t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 
- Anna Psotová,  trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
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- Kosťa Kančev a Marta Kančevová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 7) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
- Vladimír Vican a Emília Vicanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 

Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 8) a v podiele 224/44311 (priestor 4-2) 

t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 
- Peter Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza v podiele 

377/44311 (byt č. 9) 

t.j. spolu v podiele 377/44311 v ½ = 377/88622 za sumu 24,85 € 
- Branislav Fašung, trvalý pobyt: 972 15 Kľačno 222, v podiele 377/44311 (byt č. 9) 

t.j. spolu v podiele 377/44311 v 1/6 = 377/265866 za sumu 8,29 € 
- Andrej Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza v podiele 

377/44311 (byt č. 9) 

t.j. spolu v podiele 377/44311 v 1/6 = 377/265866 za sumu 8,29 € 
- Petra Fašungová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza v podiele 

377/44311 (byt č. 9) 

t.j. spolu v podiele 377/44311 v 1/6 = 377/265866 za sumu 8,29 € 
- Ing. Vladimír Drţík a Mária Drţíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) a v podiele 204/44311 (priestor 4-17) 

t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 
- Peter Hruška a Ľubica Hrušková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 11) 

t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
- Henrieta Gubáni, trvalý pobyt: 919 32 Opoj 266 

v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ing. Jozef Gašparovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

v podiele 794/44311 (byt č. 13) a v podiele 204/44311 (priestor 2-20) 
t.j. spolu v podiele 998/44311 za sumu 131,14 € 

- Ing. Marian Lukáč a Ing. Ida Lukáčová, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 

Prievidza v podiele 204/44311 (priestor 4-11) 

t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 
- Marian Antol a Oľga Antolová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 233/23, 971 01 

Prievidza v podiele 224/44311 (priestor 2-14) 

t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 
- Mário Rückschloss a Marta Rückschlossová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 

01 Prievidza v podiele 224/44311 (garáţ č. 18 priestor 2) 

t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 
- Tomáš Krčmář, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 204/44311 (garáţ č. 12 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 

- Ing. Miroslav Gabčo, Ulica energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 

v podiele 204/44311 (garáţ č. 13 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 

- Ing. Boris Stanček a Eva Stančeková, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 

Prievidza v podiele 204/44311 (garáţ č. 16 priestor 2) 

t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 €  
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- Rastislav Bališ a Katarína Bališová, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 

Prievidza v podiele 224/44311 ( priestor 2-3) 

t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 
            za cenu 4,979 €/m2, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým      
           domom.“ 
 
III.  odporúča MsZ 

schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 183/12 zo dňa 26.6.2012 takto:   
a) vypúšťa sa pôvodný text v bode I. a nahrádza sa novým: „ţiadosť Spoločenstva vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov GORENO, so sídlom v Prievidzi, Ulica M. Gorkého 245, 

v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, na  Ulici M. Gorkého 

245 v Prievidzi súpisné č. 40245, postaveného na parcele č. 5336 v k. ú. Prievidza: 

- Igor Kadlíček, trvalý pobyt: Vnútorná ulica 125/11, 971 01 Prievidza 

- Dana Furková, trvalý pobyt: 972 28 Valaská Belá č. 185 

- Ing. Ivan Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Mgr. Marta Karaková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza  

- Jozef Meluš, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 

- Mgr. Viera Melušová, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 

- Peter Tobiaš, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Eva Tobiašová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Pavel Ferenčík, trvalý pobyt: 971 01 Veľká Čausa č. 35 

- Gabriela Šramková, trvalý pobyt: Račice 50, 972 22 Nitrica 

- Ján Gajdošík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Ľudmila Gajdošíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Viliam Ficel, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske Kostoľany 

- Eva Ficelová, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske Kostoľany 

- Silvester Kakalík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 Prievidza 

- Edita Kakalíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 Prievidza 

- Ľudovít Kocúr, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Štefánia Kocúrová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Emil Kováč, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Soňa Kováčová, trvalý pobyt. Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Marie Bariová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Oto Šebo, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Monika Šebová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

- Jaroslav Píš, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Patrícia Píšová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Vladimír Račko, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Iveta Račková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Mária Ergangová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- PharmDr. Hana Sobotová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Gabriela Rybárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Daniel Mesiarik, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Zita Čermanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Eva Konečná, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 303/28, 971 01 Prievidza 

- Silvia Uhlárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
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- Stanislav Adamek, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Darina Adameková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Juraj Mačkay, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza  

- Ing. Ľubomír Mareš, trvalý pobyt: Ulica Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad 

- Ing. Jozef Tancoš, trvalý pobyt:  Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

- Ľubomír Miezga, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Estera Miezgová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Ľubomír Gula, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Helena Gulová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Ľudovít Kiss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Jozef Ragan, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Eva Raganová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Karol Jarábek, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Anna Jarábková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Margita Šprláková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Grolmus a spol. s r. o., sídlo: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Emil Obyvateľ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Oľga Obyvateľová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Pavol Krátky, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Ľudovít Sasák, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Lenka Sasáková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Dušan Halenkovič, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 Prievidza 

- Ing. Monika Halenkovičová, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 Prievidza 

- Mária Jánošíková, trvalý pobyt: Ulica J. Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza 

- Milan Partika, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Magdaléna Partiková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

- Ing. Jozef Britan, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Mária Britanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Pavol Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Ivana Nováčková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Viera Vozáriková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Peter Baláţ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Anna Hírešová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Štefan Frolovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Blaţena Baláţová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Veronika Nahálková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Eva Krčmářová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Mgr. Andrea Görögová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Toska Kotríková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Gabriela Ováryová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Ing. Vladimír Šarközy, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Oľga Hrčková, trvalý pobyt: Ţiarska ulica 2200/109, 972 51 Handlová 

- Elena Fajová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 224/30, 971 01 Prievidza 

- Bc. Andrea Frízová, trvalý pobyt: Sitnianskeho ulica 219/13, 971 01 Prievidza 

- Vladimír Šurina, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Alena Šurinová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 
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- Anna Psotová,  trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Kosťa Kančev, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Marta Kančevová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Vladimír Vican, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Emília Vicanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Peter Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 

- Branislav Fašung, trvalý pobyt: 972 15 Kľačno 222 

- Andrej Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 

- Petra Fašungová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza 

- Ing. Vladimír Drţík, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Mária Drţíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Peter Hruška, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Ľubica Hrušková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Henrieta Gubáni, trvalý pobyt: 919 32 Opoj 266 

- Ing. Jozef Gašparovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

- Ing. Marian Lukáč, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 Prievidza 

- Ing. Ida Lukáčová, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 Prievidza 

- Marian Antol, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 233/23, 971 01 Prievidza 

- Oľga Antolová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 233/23, 971 01 Prievidza 

- Mário Rückschloss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 01 Prievidza 

- Marta Rückschlossová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 01 Prievidza 

- Tomáš Krčmář, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

- Ing. Miroslav Gabčo, Ulica energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 

- Ing. Boris Stanček, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 Prievidza 

- Eva Stančeková, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 Prievidza 

- Rastislav Bališ, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 Prievidza 

- Katarína Bališová, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 Prievidza 

o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5336, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 
1169 m2,  na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku (pod bytovým domom súpisné 
č. 40245)“; 
b) vypúšťa sa pôvodný text v bode II. a nahrádza sa novým: „schvaľuje predaj pozemku 

parcela č. 5336, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1169 m2  v k. ú. Prievidza, 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov v spoluvlastníckych podieloch pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

v bytovom dome na Ulici M. Gorkého 245 v Prievidzi súpisné č. 40245, postaveného na 

parcele č. 5336 v k. ú. Prievidza: 

- Igor Kadlíček, trvalý pobyt: Vnútorná ulica 125/11, 971 01 Prievidza v podiele 792/44311 

(byt č. 1) a v podiele 204/44311 (garáţ č. 4 priestor 2) 

      t.j. spolu v podiele 996/44311 v ½ = 996/88622 za sumu 65,44 €  

- Dana Furková, trvalý pobyt: 972 28 Valaská Belá č. 185 v podiele 792/44311 (byt č. 1) 

a v podiele 204/44311 (garáţ č. 4 priestor 2) 

t.j. spolu v podiele 996/44311 v ½ = 996/88622 za sumu 65,44 €  
- Ing. Ivan Karak a Mgr. Marta Karaková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 

Prievidza v podiele 629/44311 (byt č. 2) 

t.j. spolu v podiele 629/44311 za sumu 82,47 € 
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- Jozef Meluš a Mgr. Viera Melušová, trvalý pobyt: Lipová ulica 475/2, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Peter Tobiaš a Eva Tobiašová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 4) a v podiele 204/44311 (priestor 4-1) 

t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 
- Pavel Ferenčík, trvalý pobyt: 971 01 Veľká Čausa č. 35 

v podiele 630/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (priestor 4-7) 
t.j. spolu v podiele 854/44311 za sumu 112,42 €  

- Gabriela Šramková, trvalý pobyt: Račice 50, 972 22 Nitrica 

v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ján Gajdošík a Ľudmila Gajdošíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 7) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
- Viliam Ficel a Eva Ficelová, trvalý pobyt: B. Nemcovej 122/45, 972 43 Zemianske 

Kostoľany v podiele 628/44311 (byt č. 8) 

t.j. spolu v podiele 628/44311 za sumu 82,34 € 
- Silvester Kakalík a Edita Kakalíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 221/6, 971 01 

Prievidza v podiele 377/44311 (byt č. 9) 

t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
- Ľudovít Kocúr a Štefánia Kocúrová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
- Emil Kováč a Soňa Kováčová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

v podiele 629/44311 (byt č. 11) 

t.j. spolu v podiele 629/44311 za sumu 82,47 € 
- Marie Bariová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Oto Šebo a Monika Šebová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/10, 971 01 Prievidza 

v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Jaroslav Píš a Patrícia Píšová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 792/44311 (byt č. 1) 

t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 
- Vladimír Račko a Iveta Račková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 2) a v podiele 204/44311 (priestor 4-9) 

t.j. spolu v podiele 839/44311 za sumu 110,47 € 
- Mária Ergangová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- PharmDr. Hana Sobotová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 4) a v podiele 204/44311  (priestor 2-8) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Gabriela Rybárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (garáţ č. 6 priestor 2-6) 
t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 

- Daniel Mesiarik, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 
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v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Zita Čermanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Eva Konečná, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 303/28, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Silvia Uhlárová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Stanislav Adamek a Darina Adameková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 

t.j. spolu v podiele 798/44311 za sumu 104,05 € 
- Juraj Mačkay, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 11) a v podiele 204/44311 (priestor 2-5) 
t.j. spolu v podiele 839/44311 za sumu 110,47 € 

- Ing. Ľubomír Mareš, trvalý pobyt: Ulica Joliota Curie 731/21, 058 01 Poprad 

v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ing. Jozef Tancoš, trvalý pobyt:  Ulica M. Gorkého 245/12, 971 01 Prievidza 

v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Ľubomír Miezga a Estera Miezgová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 

Prievidza v podiele 792/44311 (byt č. 1) 

t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 
- Ľubomír Gula a Helena Gulová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 2) 

t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
- Ľudovít Kiss, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Jozef Ragan a Eva Raganová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 4) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
- Karol Jarábek a Anna Jarábková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 5) 

t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
- Margita Šprláková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Grolmus a spol. s r. o., sídlo: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 7) a v podiele 204/44311 (priestor 2-10) 
t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 

- Emil Obyvateľ a Oľga Obyvateľová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 

Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 8) 

t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
- Pavol Krátky, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
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t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
- Ľudovít Sasák a Lenka Sasáková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 sa sumu 104,05 € 
- Dušan Halenkovič a Ing. Monika Halenkovičová, trvalý pobyt: Na karasiny 250/65, 971 01 

Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 11) 

t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
- Mária Jánošíková, trvalý pobyt: Ulica J. Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Milan Partika a Magdaléna Partiková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/14, 971 01 

Prievidza v podiele 794/44311 (byt č. 13) 

t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 
- Ing. Jozef Britan a Mária Britanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 

Prievidza v podiele 792/44311 (byt č. 1) a v podiele 224/44311 (priestor 2-19) 

t.j. spolu v podiele 1016/44311 za sumu 133,48 € 
- Pavol Karak, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Ivana Nováčková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Viera Vozáriková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza v podiele 

795/44311 (byt č. 4) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
- Peter Baláţ, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 5) 
t.j. spolu v podiele za sumu 83,25 € 

- Anna Hírešová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Štefan Frolovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 7) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 €  

- Blaţena Baláţová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 8) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Veronika Nahálková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 9) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Eva Krčmářová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 10) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Mgr. Andrea Görögová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 11) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Toska Kotríková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 
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- Gabriela Ováryová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 794/44311 (byt č. 13) 
t.j. spolu v podiele 794/44311 za sumu 103,92 € 

- Ing. Vladimír Šarközy, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

v podiele 792/44311 (byt č. 1) 
t.j. spolu v podiele 792/44311 za sumu 103,66 € 

-  Oľga Hrčková, trvalý pobyt: Ţiarska ulica 2200/109, 972 51 Handlová 

v podiele 635/44311 (byt č. 2) 
t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 

- Elena Fajová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 224/30, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 3) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Bc. Andrea Frízová, trvalý pobyt: Sitnianskeho ulica 219/13, 971 01 Prievidza 

v podiele 795/44311 (byt č. 4) 
t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 

- Vladimír Šurina a Alena Šurinová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 

Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 5) a v podiele 224/44311 (garáţ č. 15 priestor 2) 

t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 
- Anna Psotová,  trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

v podiele 377/44311 (byt č. 6) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Kosťa Kančev a Marta Kančevová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 7) 

t.j. spolu v podiele 795/44311 za sumu 104,05 € 
- Vladimír Vican a Emília Vicanová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 

Prievidza v podiele 635/44311 (byt č. 8) a v podiele 224/44311 (priestor 4-2) 

t.j. spolu v podiele 859/44311 za sumu 113,07 € 
- Peter Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza v podiele 

377/44311 (byt č. 9) 

t.j. spolu v podiele 377/44311 v ½ = 377/88622 za sumu 24,85 € 
- Branislav Fašung, trvalý pobyt: 972 15 Kľačno 222, v podiele 377/44311 (byt č. 9) 

t.j. spolu v podiele 377/44311 v 1/6 = 377/265866 za sumu 8,29 € 
- Andrej Fašung, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza v podiele 

377/44311 (byt č. 9) 

t.j. spolu v podiele 377/44311 v 1/6 = 377/265866 za sumu 8,29 € 
- Petra Fašungová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 234/33, 971 01 Prievidza v podiele 

377/44311 (byt č. 9) 

t.j. spolu v podiele 377/44311 v 1/6 = 377/265866 za sumu 8,29 € 
- Ing. Vladimír Drţík a Mária Drţíková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 

Prievidza v podiele 795/44311 (byt č. 10) a v podiele 204/44311 (priestor 4-17) 

t.j. spolu v podiele 999/44311 za sumu 131,27 € 
- Peter Hruška a Ľubica Hrušková, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

v podiele 635/44311 (byt č. 11) 

t.j. spolu v podiele 635/44311 za sumu 83,25 € 
- Henrieta Gubáni, trvalý pobyt: 919 32 Opoj 266 

v podiele 377/44311 (byt č. 12) 
t.j. spolu v podiele 377/44311 za sumu 49,71 € 

- Ing. Jozef Gašparovič, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/18, 971 01 Prievidza 

v podiele 794/44311 (byt č. 13) a v podiele 204/44311 (priestor 2-20) 
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t.j. spolu v podiele 998/44311 za sumu 131,14 € 
- Ing. Marian Lukáč a Ing. Ida Lukáčová, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 305/30, 971 01 

Prievidza v podiele 204/44311 (priestor 4-11) 

t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 
- Marian Antol a Oľga Antolová, trvalý pobyt: Cesta Vl. Clementisa 233/23, 971 01 

Prievidza v podiele 224/44311 (priestor 2-14) 

t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 
- Mário Rückschloss a Marta Rückschlossová, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 228/50, 971 

01 Prievidza v podiele 224/44311 (garáţ č. 18 priestor 2) 

t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 
- Tomáš Krčmář, trvalý pobyt: Ulica M. Gorkého 245/16, 971 01 Prievidza 

v podiele 204/44311 (garáţ č. 12 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 

- Ing. Miroslav Gabčo, Ulica energetikov 191/23, 971 01 Prievidza 

v podiele 204/44311 (garáţ č. 13 priestor 2) 
t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 € 

- Ing. Boris Stanček a Eva Stančeková, trvalý pobyt: Ulica V. Benedikta 213/13, 971 01 

Prievidza v podiele 204/44311 (garáţ č. 16 priestor 2) 

t.j. spolu v podiele 204/44311 za sumu 27,29 €  
- Rastislav Bališ a Katarína Bališová, trvalý pobyt: Ulica energetikov 190/7, 971 01 

Prievidza v podiele 224/44311 ( priestor 2-3) 

t.j. spolu v podiele 224/44311 za sumu 29,90 € 
            za cenu 4,979 €/m2, na účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemku pod bytovým      
           domom.“ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 ..............................................     .................................................... 
           MUDr. Dušan Magdin      Bc. Roman Hlaváč  

      overovateľ I.                                 overovateľ II. 
 
 
 
 
 
...................................................         ............................................................ 
        MVDr. Norbert Turanovič               JUDr. Katarína Macháčková        
                prednosta MsÚ                primátorka mesta  
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Naďa Prilinská 


