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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 23. 7. 2013 
  od 326  do 379 

 
326. Vyhodnotenie uznesení MsR 
327. Návrh Dodatku č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 
328. Návrh na zrušenie IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 

s nízkou hodnotou 
329. Návrh postupu pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta VVO 
330. Vyradenie osobného motorového vozidla v uţívaní MsP z evidencie majetku mesta 
331. Návrh na ukončenie zmluvy o nájme hnuteľného majetku a obstarávaní činností 

spojených s prevádzkou športovej haly uzatvorenej so spol. CITY ARENA, s. r. o. 
332. Informácia o príprave zmluvy o zabezpečení chodu BC Prievidza 
333. Zrušenie uznesenia MsR č. 323/II/13 a opätovné prerokovanie ţiadosti spol. SUNET,                     

s. r. o., Kanianka o započítanie nákladov rekonštrukcie neb. priestoru 
334. Príprava obmedzenia obchodných aktivít na základe záberov verejného priestranstva  na 

Námestí slobody v Prievidzi a jeho okolí 
335. Ţiadosť Lukáša Grešnera ATELIÉR Bojnice o súhlas  s pouţitím erbu mesta 
336. Zmeny v komisiách MsZ (vzdanie sa členstva Michala Dobiaša, Ing. Petra Petráša) 
337. Ţiadosť spol. BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, s. r. o. , o kúpu časti pozemku 
338. Ţiadosť Jozefa Mokrého a manţ. o kúpu časti pozemkov (za Antona Tomana) 
339. Ţiadosť Jozefa Mokrého a manţ.  o kúpu časti pozemkov 
340. Ţiadosť Jaroslava Kociana o kúpu časti pozemku 
341. Ţiadosť Tomáša Dudku o kúpu časti pozemku 
342. Ţiadosť spol. Generalinvest, s. r. o., o kúpu časti pozemku 
343. Ţiadosť spol. UNIPA, s. r. o.,  Prievidza o zriadenie vecného bremena 
344. Ţiadosť Anny Petrášovej o predĺţenie lehoty na začatie výstavby a lehoty na predloţenie 

kolaudačného rozhodnutia 
345. Ţiadosť Ing. Jozefa Šipeka  a Anny Šipekovej o kúpu časti pozemku 
346. Ţiadosť spol. CIBAMED PRIEVIDZA, s. r. o., o kúpu stavby zdravotného strediska 
347. Ţiadosť Blaţeny Csovariovej o kúpu časti pozemku 
348. Ţiadosť spol. Z – PLUS, s. r. o., o zrušenie predkupného práva 
349. Návrh na odplatný prevod pozemku Helene Kodajovej 
350. Návrh na odplatný prevod pozemku Ing. Jánovi Mešinovi a Helene Mešinovej 
351. Návrh na odplatný prevod pozemku Ing. Renáte Poliakovej 
352. Návrh na odplatný prevod pozemku Jánovi Varinskému a Zite Varinskej 
353. Návrh na odplatný prevod pozemku Rudolfovi Môcikovi a Ľudmile Môcikovej 
354. Návrh na odplatný prevod pozemku Vladimírovi Ţambokymu a Rozálie Ţambokyovej 
355. Návrh na odplatný prevod pozemku Ing. Štefanovi Štefkovičovi a MUDr. Helene 

Štefkovičovej 
356. Návrh na odplatný prevod pozemku  PhDr. Eve Chylovej 
357. Návrh na odplatný prevod pozemku Márii Kovalíkovej, Ing. Tiborovi Kovalíkovi a Ing. 

Stanislavovi Kovalíkovi 
358. Návrh na odplatný prevod pozemku Emílii Kiabovej a Ing. Branislavovi Kiabovi 
359. Návrh na odplatný prevod pozemku Miroslavovi Zajacovi a Jaroslave Zajacovej 
360. Preverenie dopravného značenia v lokalite IBV Na karasiny 
361. Ţiadosť Ing. Edmunda Glevitzkého a spol.  o zmenu uzn. MsZ 
362. Ţiadosť Jany Šmídovej Podluţanskej o kúpu pozemku 
363. Ţiadosť Ing. J. Svitka, Ing. P. Svitka a M. Bundzelovej o zámenu pozemku 
364. Ţiadosť spol. UNIPA, s. r. o., o nájom nehnuteľností (spev. park. plocha) 
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365. Ţiadosť neziskovej organizácie Harmónia, n. o., o nájom  časti pozemkov 
366. Ţiadosť Andrey Košíkovej o nájom časti pozemku 
367. Ţiadosť Ing. Jany Hubovej o nájom časti pozemku 
368. Ţiadosť spol. Farmárske  trhy, s. r. o., o nájom časti pozemku 
369. Ţiadosť Spoloč. vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Ul. A. H. Gavloviča 131 
370. Ţiadosť Františka Bořutíka o nájom časti pozemku 
371. Ţiadosť Tomáša Krišku o nájom časti pozemku 
372. Ţiadosť spol. BILLA REALITY SLOVENSKO, s. r. o., o súhlas  nájmu pre tretiu osobu 
373. Vyhodnotenie OVS na prevod nehnuteľnosti -  bytového domu na Ul. M. Falešníka 
374. Ţiadosť spol. R – PD GOUP, s. r. o., o zmenšenie výmery časti pozemku schváleného do 

nájmu 
375. Harmonogram postupu stavebných prác pri oprave miestnych komunikácií a chodníkov 
376. Informácia o technickom stave motorového vozidla Škoda Superb v uţívaní MsÚ 
377. Nájom pozemku pre spol. REZERVE, s. r. o. 
378. Informácia vo veci predajných stánkov na pešej zóne – Ul. G. Švéniho 
379. Návrh na zaloţenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s. 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 23. 7. 2013 

  od 326  do 379 
 
číslo: 326/13 
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., 163/II., 189/II.,    
rok 2012: 16/II., 74/II., 125/II, III., IV., 169/II. a),  202/II., 207/II., 344/II.,   360/III.,360/IV., 

392/III., 397/II., 465/III.b), 
rok 2013: 75/II.a), 75/III., 94/II., 96/II.a),96/III., 97/II., 99/II., 100/II., 103/II., 106/II., 106/III., 

107/II.b), 203/III. 
III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
 rok 2011: 396/II.c), 443/III. 

rok 2012: 34/III., 83/II., 343/II. 
rok 2013: 46/III., 98/II., 102/II., 118/II., 183/I., 218/II., 219/III. 

 
 
číslo: 327/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Dodatku č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, 
v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Dodatok č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí/ţiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, 
CVČ, v školských kluboch detí,  v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ s pripomienkami: 
- v bode 2. 1.  pod písmenom A sa pôvodný text „1. predmet“  nahrádza textom „hlavný 

predmet“, pôvodný text pod písmenom B „2. predmet“ sa nahrádza textom „2. a ďalší 
predmet“; 

- v bode 2. 1. písmene e) sa mesačný príspevok v 2. a ďalšom predmete zniţuje zo 
sumy 7,00 € na sumu 6,00 €, 

- v bode 5. sa vypúšťa veta „Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí na ďalší predmet 
podlieha zároveň posúdeniu talentových predpokladov ţiaka“. 
 

číslo: 328/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh na zrušenie internej smernice č. 63, IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri 
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 

II. odporúča MsZ 
 zrušiť  IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. 
 



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

4 

 

 
číslo: 329/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh postupu pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi volebných 
obvodov,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
pripraviť návrh internej smernice - Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta 
Prievidza výbormi volebných obvodov. 
 

číslo: 330/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ v Prievidzi na vyradenie 
osobného motorového vozidla Škoda Octavia Combi 1,9 TDi, EČV PD X 155, rok výroby 
2004 (počet najazdených km 345 973) v celkovej obstarávacej cene 28 660,05 € 
(zostatková cena nulová) z evidencie majetku mesta, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia 
vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie zo dňa 10.07.2013, 

II. odporúča primátorke mesta 
 vyradiť osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi 1,9 TDi, EVČ PD X 155 

z evidencie majetku mesta  a predať ho za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 
1 057,57 € stanovenú Znaleckým posudkom č. 13/2013, vypracovaným znalcom Ing. 
Martinom Čiamporom, navýšenú o náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 
60,00 €, t.j. minimálne za cenu 1 118,00 €. 
V prípade, ak bude súťaţ neúspešná, opakovať ponuku so zníţenou minimálnou cenou: 
a) 635,00 €, navýšenou o náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 

60,00 €, t.j. minimálne za cenu 695,00 € – prvé opakovanie, 
b) 317,00 €, navýšenou o náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 

60,00 €, t.j. minimálne za cenu 377,00 € – druhé opakovanie. 
 

číslo: 331/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na ukončenie zmluvy o nájme hnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených 
s prevádzkou športovej haly zo dňa 8. 12. 1997 v znení Doplnkov č. 1-38 uzatvorených 
medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou CITY ARENA, s. r. o., ako 
nájomcom,  

II. odporúča MsZ 
schváliť  uzavretie dohody o ukončení zmluvy o nájme hnuteľného majetku a obstarávaní 
činností spojených s prevádzkou športovej haly zo dňa 8. 12. 1997 v znení Doplnkov                 
č. 1-38 uzatvorených medzi mestom Prievidza ako prenajímateľom a spoločnosťou CITY 
ARENA, s. r. o., ako nájomcom s účinnosťou od 15. 8. 2013. 

 
číslo: 332/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Informáciu o príprave  zmluvy o zabezpečení chodu BC Prievidza,  
II. odporúča primátorke mesta 

rokovať  so zástupcami BC Prievidza ohľadom zabezpečenia plynulého chodu BC 
Prievidza a uzatvoriť zmluvu o zabezpečení chodu BC Prievidza s vypustením časti 
zmluvných pokút.  
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číslo: 333/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

opätovné prerokovanie ţiadosti spol. SUNET, s. r. o., Kanianka o započítanie nákladov 
rekonštrukcie nebytového priestoru v Zimnom štadióne v Prievidzi proti pohľadávke 
nájomného spoločnosti UNIPA, s. r. o., Prievidza,  

II. ruší  
 uzn. MsR č.  323/II/13, 
III. neodporúča primátorke mesta  

vyhovieť ţiadosti spol. SUNET, s. r. o., Kanianka o započítanie nákladov rekonštrukcie 
nebytového priestoru v Zimnom štadióne v Prievidzi, 

IV. ţiada konateľa spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza 
postupovať v zmysle podmienok uzatvoreného zmluvného vzťahu so spol. SUNET, s.r.o., 
Prievidza.  

 
číslo: 334/13 
Mestská rada 
I. ukladá prednostovi MsÚ 

pripraviť návrh obmedzenia obchodných aktivít na základe záberov verejných 
priestranstiev a zbierok na Námestí slobody v Prievidzi a jeho okolí podľa platnej 
legislatívy.    

 
číslo: 335/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Lukáša Grešnera ATELIÉR Bojnice, Gazdovská ul. č. 6/2, Prievidza o súhlas 
s pouţitím erbu mesta na štyroch pohľadniciach mesta Prievidza,  

II. odporúča primátorke mesta  
v súlade s Čl. 4 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách pouţívania 
symbolov a ich ochrane vyhovieť ţiadosti Lukáša Grešnera ATELIÉR Bojnice, Gazdovská 
ul. č. 6/2, Prievidza a vydať súhlas s pouţitím erbu mesta na štyroch pohľadniciach mesta 
Prievidza. 

 
číslo: 336/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) vzdanie sa Ing. Petra Petráša členstva v komisii finančnej a majetkovej,  
b) vzdanie sa Michala Dobiaša členstva v komisii mládeţe a voľnočasových aktivít 

II. odporúča MsZ 
a) schváliť zníţenie počtu členov finančnej a majetkovej komisie zo 8 - člennej (5 
poslancov, 3 neposlanci) na 7-člennú (4 poslanci, 3 neposlanci), 
 b) schváliť zníţenie počtu členov komisie mládeţe a voľnočasových aktivít zo 7 – člennej 
(5 poslancov, 2 neposlanci) na 6-člennú (4 poslanci, 2 neposlanci). 

 
číslo: 337/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 
č. 20, o kúpu časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 1313, zastavané plochy a 
nádvoria v rozsahu výmery 150 m² na účel  jeho údrţby, kosenia a výsadby okrasných 
drevín, 

II.  neodporúča MsZ 
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schváliť  
a) zámer   mesta  Prievidza  predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Prievidza, 
parcela registra  „C“   č. 1313,   zastavané  plochy  a nádvoria,  v rozsahu  výmery  150 m²  
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, na ktorú list vlastníctva nie je 
zaloţený (na liste  vlastníctva č. 10652  ako parcela registra  „E“ č. 2323/1,  ostatné  
plochy  s výmerou 11 156 m2) pre  spol. BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, s.r.o., so sídlom v  
Prievidzi, Košovská cesta  č. 20, za cenu v zmysle interného cenníka,   na   účel   jeho 
údrţby  a   výsadby   okrasných  drevín  s  podmienkou,   ţe spoločnosť predmetný 
pozemok neoplotí,  

b) spôsob predaja nehnuteľnosti - pozemku uvedeného v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm.  
c) 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 nehnuteľnostiam  vo vlastníctve  ţiadateľa, ktorý bude zabezpečovať namiesto  
               mesta  podľa  § 4  ods. 3 písm. g)  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v znení       

             neskorších predpisov verejnoprospešné sluţby – správu a údrţbu verejnej zelene.  
   

číslo: 338/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Jozefa Mokrého a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  
777/8 o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/28, zastavané plochy 
a nádvoria, 8119/24, zastavané plochy a nádvoria a 542/24, zastavané plochy a nádvoria, 
spolu v rozsahu výmery 20 m² na účel postavenia garáţe (za Antona Tomana a manţ.) 
b) návrh na zmenu uznesenia MsR č. 247/13 zo dňa 21.05.2013 z dôvodu vypracovania 
geometrického plánu, 

II.  mení  
uznesenie MsR č. 247/13 zo dňa 21.05.2013 takto: 
v časti II. bod a) sa vypúšťa text „zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – časť 
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela č. 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, 8119/24, 
zastavané plochy a nádvoria a 542/24, zastavané plochy a nádvoria, spolu v rozsahu 
výmery 20 m², podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pre  Jozefa Mokrého 
a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  777/8, za cenu  29,27 €/m²“ a  
nahrádza sa textom:  
„zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 
8119/35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², odčlenená Geometrickým 
plánom č. 207/2013 z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/33, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 1 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 
542/24, pre  Jozefa Mokrého a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  
777/8, za cenu  29,27 €/m²,  

III.  odporúča MsZ 

schváliť 

a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 
8119/35, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², odčlenená Geometrickým 
plánom č. 207/2013 z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/33, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 1 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 
542/24, pre Jozefa Mokrého a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  
777/8, za cenu  29,27 €/m²,  

b) spôsob predaja nehnuteľností – pozemkov uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, ţe mesto sa zaviazalo vlastníkom 
nehnuteľností dotknutých budúcou výstavbou komunikácie I/64 poskytnúť náhradné 
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pozemky za rovnakú jednotkovú cenu, akú dostali za výkup od Slovenskej správy 
ciest. 

 
číslo: 339/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Jozefa Mokrého a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  
777/8 o kúpu časti pozemkov v k. ú. Prievidza, parcela č. 8119/28, zastavané plochy 
a nádvoria, 8119/27, zastavané plochy a nádvoria a 542/24, zastavané plochy a nádvoria, 
spolu v rozsahu výmery 20 m² na účel postavenia garáţe, 
b) návrh na zmenu uznesenia MsR č. 246/13 zo dňa 21.05.2013 z dôvodu vypracovania 
geometrického plánu, 

II.  mení 
uznesenie MsR č. 246/13 zo dňa 21.05.2013 takto: 
v časti II. bod a) sa vypúšťa text „zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – časť 
pozemkov v k. ú. Prievidza parcela č. 8119/28, zastavané plochy a nádvoria, 8119/27, 
zastavané plochy a nádvoria a 542/24, zastavané plochy a nádvoria, spolu v rozsahu 
výmery 20 m², podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre  Jozefa Mokrého 
a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  777/8, za cenu  29,27 €/m² “ 
a nahrádza sa textom: 
„zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 
8119/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², odčlenená Geometrickým plánom 
č. 207/2013 z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/32, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 11 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 542/24, pre  
Jozefa Mokrého a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  777/8, za cenu  
29,27 €/m²“, 

III.  odporúča MsZ 
schváliť 

a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 
8119/36, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², odčlenená Geometrickým plánom 
č. 207/2013 z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/32, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 11 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely č. 542/24, pre  
Jozefa Mokrého a manţ., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ulica Š. Baniča  777/8, za cenu  
29,27 €/m², 

b) spôsob predaja nehnuteľností – pozemkov uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, odôvodnený tým, ţe mesto sa zaviazalo vlastníkom nehnuteľností 
dotknutých budúcou výstavbou komunikácie I/64 poskytnúť náhradné pozemky za 
rovnakú jednotkovú cenu, akú dostali za výkup od Slovenskej správy ciest. 

 
číslo: 340/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Jaroslava Kociana, trvalý pobyt Priama ul. č. 185/5, Prievidza, o kúpu 
nehnuteľnosti – časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 370/20, zastavané plochy 
a nádvoria v rozsahu výmery 20 m²,  na účel výstavby garáţe,  
b) návrh na zmenu uznesenia MsR č. 297/13 zo dňa 18.06.2013 z dôvodu vypracovania 
geometrického plánu, 

II.  mení  
uznesenie MsR č. 297/13 zo dňa 18.06.2013 takto: 
v časti II. sa vypúšťa text: 
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„zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza -  časti pozemku z parcely 
č. 370/20, zastavané plochy a nádvoria vo výmere podľa skutočného zamerania 
geometrickým plánom (v rozsahu výmery pribliţne 20 m2),  formou obchodnej verejnej 
súťaţe s podmienkami: 
1. účel vyuţitia: výstavba garáţe, 
2. kúpna cena: minimálne vo výške 29,27 €/m2, 
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy“. 
a nahrádza sa textom:  
„zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza -  pozemok parcela č.   
370/86, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m2, odčlenený  Geometrickým plánom 
č. 207/2013 z parcely č. 370/20,  formou obchodnej verejnej súťaţe s podmienkami: 

1. účel vyuţitia: výstavba garáţe, 
2. kúpna cena: minimálne vo výške 29,27 €/m2, 
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy s tým, ţe návrh na vyhlásenie OVS bude predloţený na rokovanie MsZ v mesiaci 
august  2013,  

III. ukladá prednostovi MsÚ  
vyzvať bývalých vlastníkov pozemkov pod garáţami (nehnuteľnosti vykúpené SSC), aby  
v prípade záujmu v lehote do 31. 8. 2013 písomne podali ţiadosť o kúpu náhradných 
pozemkov v k. ú. Prievidza za účelom výstavby garáţí.  

 
číslo: 341/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Tomáša Dudku, trvalý pobyt Pravenec 461, o kúpu časti pozemkov v k. ú. 
Prievidza, parcela č. 370/20, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 542/24, zastavané 
plochy a nádvoria, spolu v rozsahu výmery 20 m², na účel postavenia garáţe (za Róberta 
Berecza), 

II.  odporúča MsZ 
schváliť  
a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 

8119/37, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 m², odčlenená Geometrickým 
plánom č. 207/2013 z parcely č. 8119/28 a parcela č. 542/31, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 19 m², odčlenená Geometrickým plánom č. 207/2013 z parcely 
č. 542/24, na účel postavenia garáţe,  pre Tomáša Dudku, trvalý pobyt Pravenec 461, 
za cenu  29,27 €/m², 

b) spôsob predaja nehnuteľností – pozemkov uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, ţe mesto sa zaviazalo vlastníkom 
nehnuteľností dotknutých budúcou výstavbou komunikácie I/64 poskytnúť náhradné 
pozemky za rovnakú jednotkovú cenu, akú dostali za výkup od Slovenskej správy 
ciest. 
 

číslo: 342/13 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

a) ţiadosť spol. GENERALINVEST s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Moyzesa 1, o kúpu 
časti pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 90/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 670 m² 
na účel výstavby park. plôch a prípadne dobudovania existujúcej nízkopodlaţnej stavby, 
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b) informáciu, ţe dňa 28.06.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer  
previesť spol. GENERALINVEST, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Moyzesa 1, pozemok 
v k. ú. Prievidza, parcela č. 90/14, ostatné plochy s výmerou 670 m², odčlenený 
Geometrickým plánom č. 86/2013 z parcely č. 90/1, ostatné plochy s výmerou 22 057 m², 

II.         odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľnosti - pozemku  v k. ú. Prievidza, parc. č. 90/14, ost.plochy 
s výmerou 670 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 86/2013 z parc.č. 90/1, ost. 
plochy s výmerou 22 057 m², na účel výstavby spevnených plôch a dobudovania 
existujúcej nízko podlaţnej budovy ako polyfunkčnej budovy v súlade s platným ÚP, 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 pozemkom vo vlastníctve ţiadateľa, ktorý okrem iného vybuduje 
parkovacie plochy, ktoré budú slúţiť aj obyvateľom okolitých bytoviek, za cenu 40,00 
€/m², pre spol. GENERALINVEST, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Moyzesa 1. 
 

číslo: 343/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti UNIPA, s.r.o., Prievidza o zriadenie vecného bremena s povinnosťou 
mesta Prievidza  strpieť na časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 180/1 uloţenie 
inţinierskych sietí – výtlačného potrubia na čerpanie úţitkovej vody z rieky Handlovka na 
Sadovej ulici v Prievidzi, za účelom údrţby verejnej zelene v prospech spol.UNIPA,s.r.o.,    

II. odporúča MsZ   
schváliť  zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza ako vlastníka 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 180/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2031 
m2 strpieť na časti tohto pozemku a časti miestnej komunikácie uloţenie inţinierskych 
sietí – výtlačného potrubia na čerpanie úţitkovej vody z rieky Handlovka na Sadovej ulici 
v Prievidzi za účelom údrţby verejnej zelene a strpieť vstup na tento pozemok a miestnu 
komunikáciu v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údrţby 
a opráv týchto inţinierskych sietí v prospech spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., Prievidza 
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, vypočítanej z dĺţky trasy vedenia  
inţinierskych  sietí  a  šírky  jej  ochranného  pásma po  oboch  stranách,  a  ceny  
rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť prechádza, určenej 
východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú 
prílohou č. 1 pravidiel, minimálne vo výške 300,00 €,  t.j. cena pozemku pre tento účel 
a v danej lokalite je 40,00 €/m2 a s podmienkou, ţe investor sa písomne zaviaţe, ţe po 
dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloţenie inţinierskych sietí, 
bude priebeţne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú 
z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo 
poklesom výplne výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto 
vád,  a tieţ uhradí pokutu vo výške 150 € za kaţdý deň omeškania. 

 
číslo: 344/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Anny Petrášovej, trvalý pobyt Ulica J. Matušku 761/6, Prievidza o predĺţenie 
lehoty na začatie výstavby do 30.08.2018 a predĺţenie lehoty na predloţenie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia do 30.10.2023. Ţiadateľka nadobudla 
nehnuteľnosti, ktorých sa ţiadosť týka Kúpnou zmluvou a zmluvou o predkupnom práve č. 
16/08 uzatvorenou dňa 07.04.2008 v znení jej dodatkov a Zámennou zmluvou č. 01/10 
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uzatvorenou dňa 08.11.2010 v znení jej dodatku, a to na účel výstavby domu sluţieb so 
zameraním na rýchločistiareň šatstva, vlasového štúdia, solária, predajne kozmetiky 
a vybudovania bytových jednotiek na ďalšom podlaţí. Kúpna zmluva a zmluva 
o predkupnom práve nadobudla účinnosť dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností dňa 02.06.2008. Ţiadateľka mala povinnosť začať s výstavbou do 
troch rokov od účinnosti kúpnej zmluvy, do 02.06.2011 a predloţiť právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie do piatich rokov od účinnosti kúpnej zmluvy, do 02.06.2013. 

II.  odporúča  MsZ 
schváliť  

a) uzatvorenie Dodatku č. 3 ku Kúpnej zmluve a zmluve o predkupnom práve č. 16/08 medzi 
mestom Prievidza a Annou Petrášovou, ktorým sa mení Článok X. Zmluvné pokuty takto: 
V Článku X. Zmluvné pokuty ods. 2 prvá veta znie: „Kupujúci sa zaväzuje začať 
s výstavbou do šiestich rokov od účinnosti tejto kúpnej zmluvy do 2.6.2014.“ 
V Článku X. Zmluvné pokuty ods. 3 prvá veta znie: „Kupujúci sa zaväzuje dokončiť 
výstavbu a predloţiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie do deviatich rokov od účinnosti 
tejto kúpnej zmluvy do 2.6.2017.“ 

b) uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zámennej zmluve č. 01/10 medzi mestom Prievidza a Annou 
Petrášovou, ktorým sa mení Článok VI. Zmluvné pokuty takto: 
V Článku VI. Zmluvné pokuty ods. 2 prvá veta znie: „Kupujúci sa zaväzuje začať 
s výstavbou do šiestich rokov od účinnosti Kúpnej zmluvy č. 16/08 do 2.6.2014.“ 
V Článku VI. Zmluvné pokuty ods. 3 prvá veta znie: „Kupujúci sa zaväzuje dokončiť 
výstavbu a predloţiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie do deviatich rokov od účinnosti 
kúpnej zmluvy do 2.6.2017.“ 
 

číslo: 345/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Jozefa Šipeka a Anny Šipekovej, Ul. Š.Závodníka II. 1847/14B, Prievidza o 
kúpu časti pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3888 a o zriadenie vecného bremena na časti 
pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3860/1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, za 
účelom zriadenia príjazdu a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľov,  

II.     neodporúča MsZ 
schváliť  
1)   zámer mesta Prievidza previesť časť svojho pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 3888 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10722 m2 do vlastníctva Ing. Jozefa Šipeka 
a Anny Šipekovej za účelom zriadenia príjazdu a prístupu k nehnuteľnostiam v k.ú. 
Prievidza parc.č. 3885/3 záhrady s výmerou 132 m2, parc.č. 3885/4 záhrady s výmerou 
195 m2, parc.č. 3886/3 záhrady s výmerou 396 m2 vo vlastníctve ţiadateľov,   
2)   zriadenie vecného bremena s právom prejazdu cez časť pozemku v k.ú. Prievidza 
parc.č. 3860/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1485 m2 vo vlastníctve mesta 
Prievidza  v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v prospech vlastníkov 
nehnuteľností parc.č. 3885/3 záhrady s výmerou 132 m2, parc.č. 3885/4 záhrady 
s výmerou 195 m2, parc.č. 3886/3 záhrady s výmerou 396 m2  za účelom prístupu a 
príjazdu k týmto nehnuteľnostiam. 

 
číslo: 346/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. CIBAMED PRIEVIDZA, s.r.o., so sídlom GALTERRA, spol. s r.o., Lazany 
255, o kúpu nehnuteľnosti – stavby zdravotného strediska súpisné č. 316 na Ulici M. 
Gorkého 1, na účel zachovania a rozvíjania zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov 
mesta, 
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II.  ukladá právnej kancelárii 
vyzvať ţiadateľa spol. CIBAMED PRIEVIDZA, s.r.o., so sídlom GALTERRA, spol. s r.o., 
Lazany 255, o doloţenie znaleckého posudku na nehnuteľnosť - stavbu zdravotného 
strediska, súpisné č. 316, nachádzajúcu sa na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5343, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1147 m², 

III. odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – stavbu zdravotného strediska, 
súpisné č. 316, nachádzajúcu sa na pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5343, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1147 m², formou obchodnej verejnej súťaţe 
minimálne za cenu podľa znaleckého posudku.  

 
číslo: 347/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Blaţeny Csovariovej, trvalý pobyt Prievidza, Hrabová ulica 12/5, o kúpu časti 
pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/42, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 
výmery 12 m² na účel vytvorenia okapového chodníka, 

II.  odporúča MsZ 
 schváliť 

a) zámer mesta Prievidza predať nehnuteľnosť – časť pozemku v k. ú. Prievidza, parcela 
č. 5400/42, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m² podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom, pre Blaţenu Csovariovú, trvalý pobyt Prievidza, 
Hrabová ulica 12/5, za cenu  50,00 €/m², 

b) spôsob predaja nehnuteľnosti – časti pozemku uvedeného v bode a) podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, odôvodnený tým, ţe pozemok nie je vhodné vyuţiť 
na iný účel, je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľky, 
ktorá ho vyuţije na účel vytvorenia okapového chodníka. 

 
číslo: 348/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti Z - PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 
567/63A (právny nástupca spoločnosti SUNCONE SLOVAKIA, s. r. o.,), o zrušenie 
predkupného práva  na nehnuteľnosti - pozemky  k. ú. Prievidza  nadobudnuté od mesta 
Kúpnou zmluvou č. 57/04, zmluvou o predkupnom práve, uzavretou dňa 15.07.2005 
a Dodatku č. 1, uzavretým dňa 01.07.2009, na účel vybudovania skladu, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť  
zrušenie predkupného práva  na pozemky  k. ú. Prievidza: 
- parcela č. 5400/38, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  505 m2, 
- parcela č. 5402/4,   zastavané plochy a nádvoria s výmerou      3 m2,  
- parcela č. 5402/5,   zastavané plochy a nádvoria s výmerou    83 m2,   
pre spoločnosť Z - PLUS, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A. 

 
číslo: 349/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5778,  záhrada, s výmerou 
257 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľky Heleny Kodajovej, 
bytom Prievidza Klinčeková ul. 21, 
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b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 87/13 
zo dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5778,  záhrada, s výmerou  257 m2 do vlastníctva jeho uţívateľky Heleny 
Kodajovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 21, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 
071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  
znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia 
neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo 
západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Heleny Kodajovej 
a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

II.     odporúča MsZ 

schváliť  
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5778,  záhrada, s výmerou 257 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľky Heleny Kodajovej, bytom 
Prievidza Klinčeková ul. 21 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 
e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok 
moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza 
ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne 
susedí s pozemkom vo vlastníctve Heleny Kodajovej a z východnej strany bezprostredne 
susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa 
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môţe byť 
uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej 
smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 350/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5780,  záhrada, s výmerou 
264 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov  Ing. Jána Mešinu 
a Heleny Mešinovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 19, 
b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 88/13 
zo dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5780,  záhrada, s výmerou  264 m2 do vlastníctva jeho uţívateľov Ing. Jána 
Mešinu a Heleny Mešinovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 19, za cenu podľa 
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na 
iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve 
Ing. Jána Mešinu a Heleny Mešinovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom 
nad Kopaničkami, 

II.     odporúča  MsZ 

schváliť  
prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5780,  záhrada, s výmerou 264 
m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva uţívateľov Ing. Jána Mešinu a Heleny 
Mešinovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 19, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, 
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pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia 
neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo 
západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Ing. Jána Mešinu 
a Heleny Mešinovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 
071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môţe byť uhradená v hotovosti 
na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 351/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5782,  záhrada, s výmerou 
260 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľky Ing. Renáty Polákovej, 
bytom Prievidza, Klinčeková ul. 17, 
b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 89/13 
zo dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5782,  záhrada, s výmerou  260 m2 do vlastníctva jeho uţívateľky Ing. Renáty 
Polákovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 17, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 
071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  
znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia 
neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo 
západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve  Ing. Renáty Polákovej 
a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

II.     odporúča MsZ 

schváliť  prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5782,  záhrada, 
s výmerou 260 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľky Ing. Renáty 
Polákovej, Prievidza Klinčeková 17 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento 
pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu 
Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Ing. Renáty Polákovej a z východnej 
strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za 
cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2 
ktorá môţe byť uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa 
Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 352/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5784,  záhrada, s výmerou 
257 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov  Jána Varinského 
a Zity Varinskej, bytom Prievidza,  Klinčeková ul. 15, 
b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 90/13 
zo dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5784,  záhrada, s výmerou  257 m2 do vlastníctva jeho uţívateľov Jánovi 
Varinskému a Zite Varinskej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 15,  za cenu podľa 
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Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na 
iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve 
Jána Varinského a Zity Varinskej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, 

II.     odporúča MsZ 

schváliť  prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5784,  záhrada, 
s výmerou 257 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Jána 
Varinského a Zity Varinskej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 15, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho 
umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, 
pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Jána 
Varinského a Zity Varinskej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 
071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môţe byť uhradená v hotovosti 
na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 353/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemkov v k.ú. Prievidza parc.č. 5786,  záhrada, s výmerou 
280 m2 a parc.č. 5787,  záhrada, s výmerou 50 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do 
vlastníctva jeho uţívateľov  Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, bytom Prievidza, 
Klinčeková ul. 13, 
b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 91/13 
zo dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5786,  záhrada, s výmerou 280 m2 a parc.č. 5787,  záhrada, s výmerou 50 m2 do 
vlastníctva ich uţívateľov  Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, bytom Prievidza, 
Klinčeková ul. 13, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. 
za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno 
povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho 
vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí 
s pozemkom vo vlastníctve Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej a z východnej strany 
bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami; 

II.     odporúča MsZ 

schváliť prevod nehnuteľnosti – pozemkov  v k.ú. Prievidza parc.č. 5786,  záhrada, 
s výmerou 280 m2 a parc.č. 5787,  záhrada, s výmerou 50 m2 z vlastníctva mesta 
Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej, bytom 
Prievidza, Klinčeková  ul. 13, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento 
pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu 
Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Rudolfa Môcika a Ľudmily Môcikovej 
a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa 
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prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 
9,86 €/m2, ktorá môţe byť uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou 
splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Prievidza.  

 
číslo: 354/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5789,  záhrada, s výmerou 
244 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov  Vladimíra 
Ţambokyho a Rozálie Ţambokyovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 11, 
b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 92/13 
zo dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5789,  záhrada, s výmerou 244 m2 do vlastníctva jeho uţívateľov  Vladimíra 
Ţambokyho a Rozálie Ţambokyovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 11, za cenu podľa 
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na 
iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve 
Vladimíra Ţambokyho a Rozálie Ţambokyovej a z východnej strany bezprostredne susedí 
s lesom nad Kopaničkami; 

II.     odporúča MsZ 

schváliť prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5789,  záhrada, 
s výmerou 244 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Vladimíra 
Ţambokyho a Rozálie Ţambokyovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 11, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na 
iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve 
Vladimíra Ţambokyho a Rozálie Ţambokyovej a z východnej strany bezprostredne susedí 
s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého 
posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môţe byť uhradená 
v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – 
Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 355/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5791,  záhrada, s výmerou 
225 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov  Ing. Štefana 
Štefkoviča a MUDr. Heleny Štefkovičovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 9, 
b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 93/13 
zo dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5791,  záhrada, s výmerou 225 m2 do vlastníctva jeho uţívateľov  Ing. Štefana 
Štefkoviča a MUDr. Heleny Štefkovičovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 9, za cenu 
podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  



 

UZNESENIA 

MESTSKEJ RADY 
 

 

16 

 

o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na 
iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve 
Ing. Štefana Štefkoviča  a MUDr. Heleny Štefkovičovej a z východnej strany 
bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

II.     odporúča MsZ 

schváliť prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5791,  záhrada, 
s výmerou 225 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Ing. 
Štefana Štefkoviča a MUDr. Heleny Štefkovičovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 9 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na 
iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve 
Ing. Štefana Štefkoviča a MUDr. Heleny Štefkovičovej a z východnej strany bezprostredne 
susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa 
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môţe byť 
uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej 
smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 356/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5794,  záhrada, s výmerou 
193 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľky PhDr.  Evy Chylovej, 
bytom Zvolen, Prachatická 21, 
b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 94/13 
zo dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5794,  záhrada, s výmerou  193 m2 do vlastníctva jeho uţívateľky PhDr. Evy 
Chylovej, bytom Zvolen, Prachatická 21, za cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 
zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe 
tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje 
mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve  PhDr. Evy Chylovej a z východnej 
strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, 

II.     odporúča MsZ 

schváliť prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5794,  záhrada, 
s výmerou 193 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľky PhDr. Evy 
Chylovej, Zvolen, Prachatická 21, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento 
pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu 
Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany 
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve PhDr. Evy Chylovej a z východnej 
strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za 
cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2 
ktorá môţe byť uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa 
Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  
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číslo: 357/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5797,  záhrada, s výmerou 
175 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov  Márie Kovalíkovej, 
bytom Prievidza, Klinčeková 5, Ing. Tibora Kovalíka, bytom Prievidza, Ul. Ľ.Ondrejova 
728/1 a Ing. Stanislava Kovalíka, bytom Prievidza, Dúbravská ul. 938/13,  
b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 95/13 
zo dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5797,  záhrada, s výmerou 175 m2 a do vlastníctva jeho uţívateľov Márie 
Kovalíkovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 5, Ing. Tibora Kovalíka, bytom Prievidza, Ul. 
Ľ.Ondrejova 728/1 a Ing. Stanislava Kovalíka, bytom Prievidza, Dúbravská 938/13 za 
cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, 
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 
Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, 
ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi 
vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo 
vlastníctve Márie Kovalíkovej, Ing. Tibora Kovalíka a Ing. Stanislava Kovalíka 
a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami; 

II.     odporúča MsZ 

schváliť prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5797,  záhrada, 
s výmerou 175 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Márie 
Kovalíkovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 5, Ing. Tibora Kovalíka, bytom Prievidza, Ul. 
Ľ.Ondrejova 728/1 a Ing. Stanislava Kovalíka, bytom Prievidza, Dúbravská ul. 938/13 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý 
podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na 
iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve 
Márie Kovalíkovej, Ing. Tibora Kovalíka a Ing. Stanislava Kovalíka a z východnej strany 
bezprostredne susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu 
podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá 
môţe byť uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa 
Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 358/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5800,  záhrada, s výmerou 
148 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov  Emílie Kiabovej, 
bytom Prievidza Klinčeková 3 a Ing. Branislava Kiabu, bytom Zálesie, Dlhá ul. č. 637/2 
b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 96/13 
zo dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5800,  záhrada, s výmerou 148 m2  do vlastníctva jeho uţívateľov Emílie Kiabovej, 
bytom Prievidza Klinčeková 3 a Ing. Branislava Kiabu, bytom Zálesie, Dlhá ul. č. 637/2 za 
cenu podľa Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, 
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 
Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, 
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ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi 
vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo 
vlastníctve Emílie Kiabovej a Ing. Branislava Kiabu a z východnej strany bezprostredne 
susedí s lesom nad Kopaničkami; 

II.     odporúča MsZ 

schváliť prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5800,  záhrada, 
s výmerou 148 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov Emílie 
Kiabovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 3 a Ing. Branislava Kiabu, bytom Zálesie, Dlhá 
ul. č. 637/2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 
138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať 
za taký, ktorý podľa svojho umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi 
vyuţívanie na iný účel, pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo 
vlastníctve Emílie Kiabovej a Ing. Branislava Kiabu a z východnej strany bezprostredne 
susedí s lesom nad Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa 
Znaleckého posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2 ktorá môţe byť 
uhradená v hotovosti na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej 
smernice č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  

 
číslo: 359/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na odplatný prevod pozemku v k.ú. Prievidza parc.č. 5803,  záhrada, s výmerou 
138 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov  Miroslava Zajaca 
a Jaroslavy Zajacovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 1, 
b)  informáciu, ţe na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 97/13 zo 
dňa 26.3.2013 v znení uznesenia číslo 236/13 zo dňa 25.6.2013 bol na úradnej tabuli  
a webovej stránke mesta Prievidza v čase od. 8.7.2013 do 23.7.2013 vrátane zverejnený 
zámer mesta Prievidza previesť svoj nehnuteľný majetok a to pozemok v k.ú. Prievidza 
parc.č. 5803,  záhrada, s výmerou 138 m2 do vlastníctva jeho uţívateľov Miroslava Zajaca 
a Jaroslavy Zajacovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 1, za cenu podľa Znaleckého 
posudku č. 071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho 
umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, 
pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve uţívateľov  
Miroslava Zajaca a Jaroslavy Zajacovej a z východnej strany bezprostredne susedí 
s lesom nad Kopaničkami, 

II.     odporúča MsZ 

schváliť prevod nehnuteľnosti – pozemku  v k.ú. Prievidza parc.č. 5803,  záhrada, 
s výmerou 138 m2 z vlastníctva mesta Prievidza do vlastníctva jeho uţívateľov  Miroslava 
Zajaca a Jaroslavy Zajacovej, bytom Prievidza, Klinčeková ul. 1, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
v platnom  znení, pretoţe tento pozemok moţno povaţovať za taký, ktorý podľa svojho 
umiestnenia neumoţňuje mestu Prievidza ako jeho vlastníkovi vyuţívanie na iný účel, 
pretoţe zo západnej strany bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Miroslava 
Zajaca a Jaroslavy Zajacovej a z východnej strany bezprostredne susedí s lesom nad 
Kopaničkami, pričom pozemok sa prevádza za cenu podľa Znaleckého posudku č. 
071/2013 zo dňa 26.4.2013, t.j. za cenu 9,86 €/m2, ktorá môţe byť uhradená v hotovosti 
na účet mesta Prievidza alebo formou splátok podľa Internej smernice č. 65 – Pravidlá pre 
predaj a nájom majetku mesta Prievidza.  
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číslo: 360/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu vo veci zamedzeného prístupu motorových vozidiel k pozemkom v lokalite IBV 
Na karasiny, 

II. ukladá prednostovi MsÚ 
 preveriť dopravné značenie na parc. č. 7066/1. 
 
číslo: 361/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

výsledky rokovania o podmienkach ukončenia stavby „Komunikácia pre lokalitu IBV Na 
Karasiny, Prievidza Sever – doplnok č. 1 – I. etapa“  a ţiadosť Ing. Edmunda Glevitzkého 
v zast. ďalších vlastníkov pozemkov o  zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi číslo 403/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia č. 205/13 zo dňa 28.5.2013, 
číslo 404/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia číslo 202/13 zo dňa 28.5.2013, číslo 
405/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia číslo 204/13 zo dňa 28.5.2013 a číslo 
406/05 zo dňa 20.12.2005 v znení uznesenia číslo 203/13 zo dňa 28.5.2013 tak, ţe 
z uvedených uznesení mestského zastupiteľstva sa v časti II. vypustí text .......“na vlastné 
náklady“;  

II.   neodporúča MsZ         
schváliť zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 403/05 zo 
dňa 20.12.2005 v znení uznesenia č. 205/13 zo dňa 28.5.2013, číslo 404/05 zo dňa 
20.12.2005 v znení uznesenia číslo 202/13 zo dňa 28.5.2013, číslo 405/05 zo dňa 
20.12.2005 v znení uznesenia číslo 204/13 zo dňa 28.5.2013 a číslo 406/05 zo dňa 
20.12.2005 v znení uznesenia číslo 203/13 zo dňa 28.5.2013 tak, ţe z uvedených 
uznesení mestského zastupiteľstva sa v časti II. vypustí text .......“na vlastné náklady“.  
 

číslo: 362/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Jany Šmídovej Podluţanskej, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 
714/71, o kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 804/1, ostatné plochy s výmerou 155 
m² na účel rozšírenia súčasného pozemku z dôvodu lepšieho prístupu, 
b) informáciu, ţe dňa 28.06.2013 bol na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený zámer 
previesť nehnuteľnosť - pozemok v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/141, ostatné plochy 
s výmerou 155 m² vytvorený Geometrickým plánom č. 157/2013 z parcely E KN č. 9-
804/1, ostatné plochy s výmerou 155 m², vedenej na LV č. 10652, ktorá zapísaním tohto 
GP zaniká, pre Janu Šmídovú Podluţanskú, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. Clementisa 
714/71, na účel rozšírenia súčasného pozemku z dôvodu lepšieho prístupu; 

II.  odporúča MsZ 
schváliť prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Prievidza, parcela č. 5400/141, ostatné 
plochy s výmerou 155 m², vytvoreného Geometrickým plánom č. 157/2013 z parcely E KN 
č. 9-804/1, ostatné plochy s výmerou 155 m², vedenej na LV č. 10652, ktorá zapísaním 
tohto GP zaniká, pre Janu Šmídovú Podluţanskú, trvalý pobyt Prievidza, Cesta Vl. 
Clementisa 714/71, za cenu 50,00 €/m², 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 ţiadateľky, ktorá sa oň bude riadne starať, ktorý vzhľadom na rozsah výmery 
a polohu nie je pre mesto vyuţiteľný, čím v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečí namiesto 
mesta správu a údrţbu verejnej zelene. 
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číslo: 363/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Ing. Jána Svitka, Za priepasťou 217/68, Lazany, Ing. P. Svitka, Ul. Horná č. 
3915/93, Banská Bystrica a M. Bundzelovej, Lazany č. 260 o zámenu pozemku v k. ú. 
Prievidza parc.č. 6956/8, TTP vo vlastníctve Ing. J. Svitka, Ing. P. Svitka, M. Bundzelovej 
podľa príslušných spoluvlastníckych podielov za pozemok v k.ú. Prievidza parc.č. 
5082/114 zast. plocha vo vlastníctve mesta Prievidza, za účelom vybudovania 
parkovacích miest na Ul. M. Rázusa v k.ú. Prievidza. Ţiadatelia ţiadajú doplatiť rozdiel 3,6 
m² za cenu 11,62 €/m²,   

II. ukladá právnej kancelárii 
ponúknuť  ţiadateľom na zámenu pozemok -  prvú prieluku medzi postavenými garáţami.  

 
číslo: 364/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi,  Košovská cesta 1,  

o nájom nehnuteľností v k.ú. Prievidza – spevnené parkovacie plochy za účelom 

zväčšenia parkovacej kapacity pre rezidentov a návštevníkov CMPZ, o ďalších 289 

parkovacích miest na 3595,10 m2 na uliciach:   

- Dlhá ulica / 95 parkovacích miest / 1226,5 m2   

- Nábr. Sv. Cyrila / 175 parkovacích miest / 2087 m2    

- Ul. Mišíka / 17 parkovacích miest/ 260 m2  

- Ul. Mišíka / 2 parkovacie miesta / 21,60 m2  

b) informáciu, ţe v zmysle uznesenia MsR v Prievidzi č. 307/13 zo dňa 18.06.2013 bol na 

úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 03.07.2013 zverejnený zámer mesta Prievidza 

prenechať svoj majetok, časti nehnuteľností – spevnené parkovacie plochy na uliciach: 

Dlhá ulica / 95 parkovacích miest / 1226,5 m2, Nábr. Sv. Cyrila / 175 parkovacích miest / 

2087 m2, Ul. Mišíka / 17 parkovacích miest/ 260 m2, Ul. Mišíka / 2 parkovacie miesta / 

21,60 m2 pre ţiadateľa: UNIPA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, 

IČO: 31 579 183.  

II.  odporúča MsZ 

schváliť pre ţiadateľa - UNIPA, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, IČO: 

31 579 183  nájom častí nehnuteľností  – spevnené parkovacie plochy: 

- Dlhá ulica / 95 parkovacích miest / 1226,5 m2   

- Nábr. Sv. Cyrila / 175 parkovacích miest / 2087 m2    

- Ul. Mišíka / 17 parkovacích miest/ 260 m2  

- Ul. Mišíka / 2 parkovacie miesta / 21,60 m2  

na účel 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, 

dosiahne 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 existujúcich parkovísk, 

 

čím 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, 

- za podmienok: nájomného vo výške 2687,70 €/rok na dobu neurčitú so 6-mesačnou 

výpovednou lehotou. 

 

číslo: 365/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť neziskovej organizácie HARMÓNIA, n. o.,  so sídlom v  Prievidzi, Námestie 
slobody  č. 14 o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – časť pozemkov, z parcely č. 
1327/2, ostatné plochy č. 1327/3, zastavané plochy a nádvoria, v  rozsahu výmery 240 
m2,  na účel vytvorenia podmienok pre zdravý spôsob ţivota detí umiestnených 
v Zariadení núdzového bývania; 
b) informáciu,   ţe  na základe  uznesenia  Mestskej   rady  v  Prievidzi  č.  309/13  zo dňa 
18.06.2013  bol  na   úradnej    tabuli  mesta  Prievidza   v  čase  od   27.06.2013   
zverejnený    zámer mesta  Prievidza  prenechať  pre  n. o.  HARMÓNIA,  so  sídlom v 
Prievidzi,   Námestie slobody  č. 14,  do nájmu   v  k. ú.  Prievidza – časť pozemkov, z    
parcely   č.  1327/2,   ostatné  plochy  č. 1327/3,   zastavané  plochy  a  nádvoria, v 
rozsahu výmery 240 m2,  na  účel vytvorenia  podmienok  pre zdravý spôsob ţivota detí  
umiestnených v Zariadení núdzového bývania; 

II. odporúča MsZ 
schváliť pre  n. o.  HARMÓNIA,  so sídlom v  Prievidzi, Námestie slobody  č. 14  do nájmu 
v k. ú. Prievidza – časť pozemkov, z parcely č. 1327/2, ostatné plochy č. 1327/3, 
zastavané plochy a nádvoria, v  rozsahu výmery 240 m2,  na účel vytvorenia podmienok 
pre zdravý spôsob ţivota detí umiestnených v Zariadení núdzového bývania;  

- 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 
svojím umiestnením prislúcha k zariadeniu sociálnych sluţieb,  ktoré v súlade s § 4 ods. 3 
písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
zároveň utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota obyvateľov mesta 
ţijúcich v Zariadení núdzového bývania, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov,  

- za podmienok  –  nájomného vo výške 1,00 €/rok, uzavretia nájmu na dobu neurčitú so 6-

mesačnou výpovednou lehotou. 
 
číslo: 366/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
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a) ţiadosť  Andrey Košíkovej, bytom Prievidza, Lúčna  ul. 28/5, o nájom časti pozemku 
parc. č. 2/1 na Ul. M.R. Štefánika, Prievidza vo výmere 13 m², za účelom prevádzkovania 
celoročného vonkajšieho sedenia pred prevádzkou kaviarne „NOSTALGIA – CAFÉ“, 
b) informáciu, ţe v zmysle uznesenia MsR v Prievidzi č. 313/13 zo dňa 18.06.2013 bol na 
úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 03.07.2013 zverejnený zámer mesta Prievidza 
prenechať svoj majetok, časť nehnuteľnosti – par. číslo 2/1 na Ul. M.R. Štefánika, 
Prievidza vo výmere 13 m² do nájmu pre Andreu Košíkovú, bytom Prievidza, Lúčna ul. 
28/5, 

II.  odporúča MsZ  
 schváliť pre Andreu Košíkovú, bytom Prievidza, Lúčna ul. 28/5,  nájom majetku mesta: 

- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parc. č. 2/1 na Ul. M.R. Štefánika, 
Prievidza vo výmere 13 m², za účelom prevádzkovania celoročného vonkajšieho sedenia 
pred prevádzkou kaviarne „NOSTALGIA – CAFÉ“; 
- 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 „NOSTALGIA – CAFÉ“, 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; 
- 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, a povinnosťou zabezpečiť kvetinovú výzdobu a doplatiť za spätné 
uţívanie pozemku od 18.06.2013 do uzatvorenia nájomnej zmluvy, ktoré boli 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: 367/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť Ing. Jany Hubovej, miesto podnikania Ulica M. R. Štefánika 5/1, Prievidza o  
nájom časti pozemku parcela č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 14 m², 
nachádzajúcom sa na Ulici M. R. Štefánika  na účel prevádzkovania vonkajšej terasy 
pred kaviarňou s čajovňou „U Bilba Hobbita“ s celoročným záberom, 

b) informáciu, ţe dňa 20.06.2013 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
Prievidza prenajať časť pozemku parcela č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 14 
m², nachádzajúci sa na Ulici M. R. Štefánika na účel prevádzkovania vonkajšej terasy 
pred kaviarňou s čajovňou „U Bilba Hobbita“ s celoročným záberom Ing. Jane 
Hubovej, miesto podnikania Ulica M. R. Štefánika 5/1, Prievidza; 

II.            neodporúča MsZ 
schváliť pre Ing. Janu Hubovú, miesto podnikania Ulica M. R. Štefánika 5/1, Prievidza 
nájom majetku mesta Prievidza nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, 
parcela č. 45/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 14 m², nachádzajúcu sa na Ulici M. 
R. Štefánika, na účel prevádzkovania vonkajšej terasy pred kaviarňou s čajovňou „U 
Bilba Hobbita“ s celoročným záberom.  
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číslo: 368/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť spol. Farmárske trhy, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 2956/3, Ţilina, o  nájom časti 
pozemku parcela č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 350 - 400 m², 
nachádzajúcom sa na Námestí J. C. Hronského pred Hotelom Magura, na účel realizácie 
farmárskych trhov, jeden deň v týţdni utorok od mája do decembra 

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 2/1, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 350 - 400 m², nachádzajúcom sa na Námestí J. C. 
Hronského pred Hotelom Magura, na účel realizácie farmárskych trhov, jeden deň 
v týţdni utorok od mája do decembra;  

- 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 nájomca vyuţije na realizáciu farmárskych trhov, ktorými sa podporí regionálna 
ekonomika, pretoţe miestni výrobcovia, pestovatelia a spracovatelia budú predávať na 
trhoch vlastné produkty, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň €, na dobu neurčitú s 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  spol. Farmárske trhy s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 2956/3, Ţilina nájom 
majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 2/1, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 350 - 400 m², nachádzajúcom sa na Námestí J. C. 
Hronského pred Hotelom Magura, na účel realizácie farmárskych trhov, jeden deň 
v týţdni utorok od mája do decembra;  

- 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 nájomca vyuţije na realizáciu farmárskych trhov, ktorými sa podporí regionálna 
ekonomika, pretoţe miestni výrobcovia, pestovatelia a spracovatelia budú predávať na 
trhoch vlastné produkty, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone 
samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov; 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň,  na dobu neurčitú s 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: 369/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, so sídlom v Prievidzi, 
Ulica A. H. Gavloviča 131, IČO: 42 140 005 o zaradenie zariadení - stolu s lavicami do 
passportu mestských zariadení, išlo by o bezodplatný prevod. V prípade, ţe sa táto 
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moţnosť nezrealizuje, ţiada o  nájom časti pozemku, parcela č. 66/1, ostatné plochy 
v rozsahu výmery 3 m² na účel uţívania zariadení - stolu s lavicami a hojdačkami; 

II.    odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 66/1, ostatné plochy 

v rozsahu výmery 3 m², na účel uţívania zariadení - stolu s lavicami a hojdačkami, 
- 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 nie je vhodné vyuţiť na iný účel,  je svojím umiestnením priľahlý k bytovému 
domu súpisné č. 131 na Ulici A. H. Gavloviča, ktorého obyvatelia ho budú vyuţívať na 
relax, trávenie voľného času, čím sa skvalitný ţivot obyvateľov bytového domu, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou a s povinnosťou predsedu spoločenstva zodpovedať za 
bezpečnosť, prevádzku a údrţbu zariadení, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, so sídlom v Prievidzi, Ulica A. H. Gavloviča 131,                       
IČO: 42 140 005; 

III.        odporúča MsZ 
schváliť pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, so sídlom 
v Prievidzi, Ulica A. H. Gavloviča 131, IČO: 42 140 005 nájom majetku mesta 
Prievidza: 

- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 66/1, ostatné plochy 
v rozsahu výmery 3 m², na účel uţívania zariadení - stolu s lavicami a hojdačkami,  

- 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 nie je vhodné vyuţiť na iný účel,  je svojím umiestnením priľahlý k bytovému 
domu súpisné č. 131 na Ulici A. H. Gavloviča, ktorého obyvatelia ho budú vyuţívať na 
relax, trávenie voľného času, čím sa skvalitný ţivot obyvateľov bytového domu, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

- za podmienok  –  nájomného vo výške 1,00 €/rok na dobu neurčitú s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou a s povinnosťou predsedu spoločenstva zodpovedať za 
bezpečnosť, prevádzku a údrţbu zariadení. 

 
číslo: 370/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

ţiadosť Františka Bořutíka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Stodolu 160/8, o nájom 
nehnuteľnosti – časti pozemku v k.ú. Prievidza, na Ulici J. Murgaša, parc. č. 1209/16 
s výmerou 18 m² na účel parkovania motorového vozidla, 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť nájom nehnuteľnosti – časti pozemku v k.ú. Prievidza, na Ulici Murgaša, parc. č. 
1209/16 s výmerou 18 m² za účelom parkovania motorového vozidla pre Františka 
Bořutíka, s trvalým pobytom Prievidza, Ul. A. Stodolu 160/8, na účel parkovania 
motorového vozidla. 
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číslo: 371/13 
Mestská rada                                                                                          
I.  berie na vedomie 

ţiadosť Tomáša Krišku, miesto podnikania Ulica I. Bukovčana 832/17, Prievidza o  nájom 
časti pozemku parcela č. 5048/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 20 m², 
nachádzajúcom sa na Ulici I. Bukovčana 28, na účel prevádzkovania vonkajšej terasy 
pred kaviarňou s celoročným záberom, 

II.  odporúča primátorke mesta 
v zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere 
a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 5048/1, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 20 m², nachádzajúcom sa na Ulici I. Bukovčana 28, na 
účel prevádzkovania vonkajšej terasy pred kaviarňou 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 kaviarne, ktorá 
zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca poskytovať 
občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3 písm. h) Internej smernice mesta IS-65; 

- 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 Tomáša Krišku, miesto podnikania Ulica I. Bukovčana 832/17, Prievidza 
nájom majetku mesta Prievidza:   
- nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza - časť pozemku, parcela č. 5048/1, zastavané plochy 

a nádvoria v rozsahu výmery 20 m², nachádzajúcom sa na Ulici I. Bukovčana 28, na 
účel prevádzkovania vonkajšej terasy pred kaviarňou 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 kaviarne, ktorá 
zároveň tvorí zázemie vonkajšieho sedenia, na ktorom bude nájomca poskytovať 
občerstvenie v kultúrnom prostredí, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy, t.j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a taktieţ v súlade s bodom 4.2.3 písm. h) Internej smernice mesta IS-65 

- 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.  

 

číslo: 372/13 
Mestská rada                                                                                          

I.  berie na vedomie 
ţiadosť spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom v Bratislave, 
Bajkalská 19/A, o súhlas mesta Prievidza ako vlastníka a prenajímateľa pozemku parcela 
č. 3976/14, ktorý je predmetom Nájomnej zmluvy zo dňa 15.06.1998 s podnájmom pre 
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tretiu osobu, spoločnosť L&N, s.r.o., so sídlom Dlhá ulica 85, Ţilina na účel vybudovania 
terasy k jestvujúcej prevádzke cukrárne – kaviarne – pizzerie, 

II.  odporúča primátorke mesta 
udeliť súhlas s podnájmom pre tretiu osobu, spoločnosť L&N, s.r.o., so sídlom v Ţiline, 
Dlhá ulica 85, na časti pozemku parcela č. 3976/14, na účel vybudovania terasy 
k jestvujúcej prevádzke cukrárne – kaviarne – pizzerie za podmienky, ţe spoločnosť 
BILLA REALITY SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 19/A bude 
uhrádzať mestu Prievidza nájomné  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. podľa skutočne zabranej plochy 
pre tretiu osobu a zároveň uhradia spätné nájomné za uţívanie pozemku treťou osobou, 

III. ukladá prednostovi MsÚ  
zabezpečiť vybudovanie prechodu pre peších v brieţku medzi OD Kaufland a budovou vo 
vlastníctve BILLA REALITY SLOVENSKO, s. r. o., na Nábreţnej ulici v Prievidzi.  

 
číslo: 373/13 
Mestská rada                                                                                          

I.  berie na vedomie 
a) informáciu o doručení jedného súťaţného návrhu na uzavretie zmluvy na prevod  
nehnuteľnosti bytového domu Ul. M. Falešníka 12, súpisné č. 430, nachádzajúceho sa na 
pozemku parcela č. 3970, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 374 m² a v bytovom 
dome nachádzajúcich sa bytov okrem bytov č. 26, 33, 65, 76 a 79, ktoré nie sú vo 
vlastníctve mesta Prievidza; 
b) informáciu, ţe predloţený súťaţný návrh spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaţe, 

II. vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaţ ako úspešnú, vhodný súťaţný návrh predloţila spoločnosť 
LEMAS spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi, Nedoţerská cesta 171/20,  

III. ţiada primátorku mesta 
 uzatvoriť kúpnu zmluvu so spoločnosťou LEMAS spol. s r.o., so sídlom Nedoţerská cesta 

171/20, Prievidza, ktorej súťaţný návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti 
v obchodnej verejnej súťaţi, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 28.6.2013 v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 246/13 zo dňa 25.06.2013 bol 
vyhodnotený ako vhodný  s podmienkami:    

1. účel vyuţitia - zmiešané územie s prevaţne mestskou štruktúrou - polyfunkčné územie 
s prevahou vybavenosti, sluţieb, obchodu a administratívy vrátane funkcie bývania (bez 
výrobnej činnosti), zachovať účel prenájmu bytov, rekonštrukcia, resp. obnova budovy, 
obnova okolia, prevzatie nájomných vzťahov po predchádzajúcom vlastníkovi, 
akceptovanie vlastníkov bytov v bytovom dome, zachovanie výšky nájomného; 

2. kúpna cena -  vo výške 175 100,00 €;  
3. termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní  od  podpísania  kúpnej  zmluvy; 
4. víťaz obchodnej verejnej súťaţe sa zaväzuje vstúpiť do práv a povinností prenajímateľa 

vo vzťahu k nájomcom bytov a akceptovať vlastníkov bytov v bytovom dome;  
5. kupujúci deklaruje záväzok pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy o výkone správy podľa § 6 

zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

číslo: 374/13 
Mestská rada                                                                                          
I.  berie na vedomie 

ţiadosť spoločnosti  R – PD GROUP, s.r.o.,  so sídlom v Prievidzi, Ul. J. Murgaša  č. 20/6 
o zmenšenie výmery nehnuteľnosti – časti pozemku v k. ú. Prievidza –  parcela č. 9, 
zastavané plochy a nádvoria, ktorá bola uznesením MsZ č. 239/13 zo dňa 25.06.2013 
schválená do nájmu v  rozsahu výmery 108 m2, na účel prevádzkovania vonkajšej terasy 
so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou kaviarne CAFE – BAR „EIMMY“ 
na Ul. F. Madvu  č. 11 v Prievidzi. Výmeru spoločnosť  ţiada upraviť na 25 m2.. Zároveň 
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ponúka mestu, ţe na vlastné náklady čiastočne zrekonštruuje lavičky pred budovou KaSS, 
vysadí okrasnú zeleň do kvetináčov a natrie zábradlie na terase; 

 II. odporúča primátorke mesta 
uzatvoriť nájomnú zmluvu  so spoločnosťou  R – PD GROUP, s.r.o.,  so sídlom                                   
v Prievidzi, Ul. J. Murgaša  č. 20/6 so zmenšenou výmerou uţívanej  nehnuteľnosti – časti 
pozemku v k. ú. Prievidza –  parcela č. 9, zastavané plochy a nádvoria, ktorá bola 
uznesením MsZ č. 239/13 zo dňa 25.06.2013 schválená do nájmu, podľa novej ţiadosti, 
na účel prevádzkovania vonkajšej terasy so záberom pozemku počas celého roka pred 
prevádzkou kaviarne CAFE – BAR „EIMMY“ na Ul. F. Madvu  č. 11 v Prievidzi 
s podmienkou, ţe nájomca bude zabezpečovať starostlivosť o čistotu celej terasy. 

 
číslo: 375/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Harmonogram postupu stavebných prác pri oprave miestnych komunikácií a chodníkov na 
území mesta Prievidza,  

II. ukladá prednostovi MsÚ a ţiada zástupcu primátorky mesta 
rokovať so spol. SPP, a. s., o prevzatí záväzku mesta „uvedenia cesty na Ul. B. Bjornsona 
do pôvodného stavu“ a navrhnúť spôsob kompenzácie  nákladov, ktoré vzniknú ako 
úspora zo strany SPP, a. s.  

 
číslo: 376/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o technickom stave motorového vozidla Škoda Superb PD 890 DF, ktoré  bolo 
zaradené do prevádzky MsÚ v Prievidzi v roku 2002,  

II. ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na motorové vozidlo Škoda Superb                    
PD 890 DF a následne predloţiť návrh na formu obstarania nového motorového vozidla 
pre potreby mesta.  

 
číslo: 377/13 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) ţiadosť spoločnosti REZERVE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Králika 439/15,                            

IČO:  45 694 311 o nájom nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, parc. č. 1835/6 (pred OD Prior) 

vo výmere 12 m², za účelom umiestnenia stánku na predaj pekárenských výrobkov, 

b) informáciu, ţe v zmysle uznesenia MsR v Prievidzi č. 43/13 bol na úradnej tabuli mesta 

 Prievidza zverejnený zámer mesta Prievidza prenechať svoj majetok - časť nehnuteľnosti 

 v k.ú. Prievidza, parc. č. 1835/6 (pred OD Prior) vo výmere 12  m²  do nájmu pre 

REZERVE,  s.r.o.,  so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Králika 439/15, IČO: 45 694 311, 

II. ruší 

 uznesenie MsR č. 78/III./2013, 

III. odporúča MsZ  

schváliť pre spol. REZERVE, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, Ul. Š. Králika 439/15,                   
IČO: 45 694 311 nájom majetku mesta Prievidza: 
- nehnuteľnosť v  k. ú. Prievidza - časť pozemku parcela č. 1835/6 (pred OD Prior), s 
výmerou 12 m2 v zmysle 4.2.3 písm. c) IS – 65 ako pozemok zastavaný stavbou, ktorá 
je v uţívaní ţiadateľa;  
- spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet nájmu je 
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zastavaný stavbou ţiadateľa, v ktorej poskytuje predaj pekárenských výrobkov, vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 
alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto stavbe, 
- a to za podmienok  –  nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň a uzatvorenia nájmu na dobu 
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 

  
číslo: 378/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 
 Informáciu vo veci predajných stánkov na Ul. G. Švéniho v Prievidzi (pri OD Prior),  
II. ukladá prednostovi MsÚ 

pokračovať v úkonoch smerujúcich k odstráneniu nezákonne uţívaných stavieb na Ul. G. 
Švéniho v Prievidzi. 

 
číslo: 379/13 
Mestská rada 
I.  berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza na zaloţenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové 
hospodárstvo, a.s. (skratka POH, a.s.), 

II.   odporúča MsZ 
schváliť zaloţenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s. 
(skratka POH, a.s.), podľa § 154 a nasl. Obchodného zákonníka: 

 
Zakladateľ - akcionár:   Mesto Prievidza 
Obchodné meno:    Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s.,  

(skratka POH, a.s.) 
Sídlo spoločnosti:    Garáţová 1, Prievidza 971 01 
Hlavný predmet podnikania:   Nakladanie s komunálnym odpadom  

(podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
s nebezpečným odpadom, podnikanie v oblasti 
nakladania s nebezpečným odpadom) 

Základné imanie spoločnosti:  25 000 € (nepeňaţný, resp. peňaţný vklad  
alebo kombinácia) 

Orgány spoločnosti:  
Valné zhromaţdenie:   primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková 
Predstavenstvo:    JUDr. Róbert Pietrik 

 Dozorná rada:    trojčlenná v zloţení: 
 Bc. Roman Hlaváč - predseda 

       Ing. Zuzana Lukáčová 
       Katarína Vráblová 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 23. 7. 2013 
  od 326  do 379 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................     .................................................... 
       Juraj Ohradzanský               Ing. Petra Kobetičová 
            overovateľ I.                               overovateľ II. 

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


