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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa  01. 06. 2020 
konanej v zasadacej miestnosti MsÚ v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:        8. 00  h 
Ukončenie zasadnutia:      13. 30  h        
 
Prítomní: JUDr. Katarína Macháčková,  Ing. Naďa Prilinská, JUDr. Róbert Pietrik,                  

Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová 
 
Ing. Branislav Bucák, Helena Dadíková, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová,              
JUDr. Petra Hajšelová, Ing. Ľuboš Jelačič, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 

 
Ďalej prítomný:  Branislav Gigac 
 
Ospravedlnená:  Katarína Čičmancová 

 
Prizvaní:  Mgr. Beáta Révayová, Ing. Ľudmila Richterová, Ing. Lenka Pánisová,                 

Ing. Lujza Chrvalová, Ing. Marián Bielický, Mgr. Ivan Benca, Mgr. Dana Horná, 

Ing. Richard Fodor, JUDr. Ján Martiček, PhDr. Ivona Vojtášová, Mgr. Tomáš 

Dobrotka, Ing. Katarína Andrejkovičová, Ing. Petra Briatková,  Ing. Natália 

Topáková, Ing. Erika Vašková, Ing. arch. Zuzana Hlinková. Mgr. Emília 

Kačmárová, JUDr. Mária Kasalová 

 

Overovatelia zápisnice z MsR:  Ing. Ľuboš Jelačič, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

Rokovanie otvorila JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta.  Privítala všetkých 
prítomných a konštatovala, že na začiatku rokovania sú v rokovacej miestnosti prítomní 6 
členovia MsR  a teda MsR je rokovania a uznášania schopná.  
 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, uviedla, že v zmysle Doplnku č. 3 
k Rokovaciemu poriadku MsR sú počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu zasadnutia MsR neverejné.  V rokovacej miestnosti bola prítomná  
Ing. Jana Michaličková, obyvateľka mesta, ktorá uviedla, že rešpektuje rokovací poriadok 
a opustila rokovaciu miestnosť.  

 
JUDr. Katarína Macháčková skonštatovala, že návrh programu poslanci obdržali 

v pozvánkach.  
 
Návrh programu: 
 

1. O t v o r e n i e 
2. Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, 

žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 
3. Návrh IS č. 110 o poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného príspevku pre 

neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 
4. Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
5. Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza                       

č. 11/2019 o miestnych daniach  
6. Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku 
č. 2 
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7. Správa spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej 
zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2019 

8. Informácia o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 
2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13 

9. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 46/20 o zvýšení základného imania spol. SMMP, 
s.r.o. 

10. Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 
2019 

11. Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020 
12. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2019 
13. Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidza v roku 2020 
14. Inventarizácia majetku k 31. 12. 2019 
15. Vyhodnotenie OVS – prevod motorového osobného vozidla  
16. Návrh  Záverečného účtu mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta 

Prievidza za rok 2019 
17. Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 
18. Návrh Doplnku č. 6 k IS 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 
19. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb 
20. Zmena názvu schváleného projektu „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, 

Handlovej a v Bojniciach“  (zmena uznesenia MsZ č. 49/20) 
21. Zmena v zložení komisie školstva a kultúry a zmena zástupcu mesta v Rade školy ZŠ, 

Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza 
22. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, 

Rastislavova ul. 416/4, Prievidza z evidencie majetku 
23. Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti so spol. SPP – 

distribúcia, a.s. 
24. Žiadosti o zmenu územného plánu  
25. Majetkovoprávne veci 
26. R ô z n e  
27. D i s k u s i a 
28. Z á v e r  

 
MsR uznesením č. 125/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila program rokovania MsR. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že najbližšie rokovanie MsZ sa uskutoční v pondelok                      
08. 06. 2020 o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu.  Do návrhovej komisie odporučila 
schváliť poslancov: Ing. Branislava Bucáka – za predsedu, MDDr. Veroniku Drábikovú – za 
členku a Júliusa Uríka – za člena.    
Spravodajcom MsR bude Helena Dadíková.  
Členovia MsR návrh podporili (6 poslancov za) 
 
 

K bodu 2) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, 

žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 
predložila Mgr. Beáta  Révayová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana.  
Mgr. Beáta Révayová uviedla, že v návrhu VZN sa zavádza nový pojem zálohová platba za 
stravovanie, ktorú sú povinní uhradiť zástupcovia detí a žiakov poberajúcich dotáciu na stravu.  
Ďalej dochádza k zvýšeniu režijných poplatkov za ŠJ MŠ z 3,00 € na 5,00 €. Vyúčtovanie 
platieb sa bude vykonávať raz ročne, najneskôr do 31. 8. daného roku.  
K návrhu VZN neboli vznesené pripomienky fyzických ani právnických osôb. Komisie MsZ 
nemali k návrhu pripomienky.  
Hlavná kontrolórka upozornila, že v § 6 v textovej časti nie je zadefinovaný denný príspevok, 
pričom v tabuľkovej časti denný príspevok je uvedený. MsR odporučila pripomienku zapracovať 
do návrhu. 
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MsR uznesením č. 126/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť VZN mesta 
Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach s pripomienkou: v § 6 Príspevok 
v školskom klube detí počas letných prázdnin  v bode 1 sa pred slovo „týždenný“ dopĺňa slovo 
„denný“.  
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 4 poslanci za, 2 sa zdržali 
 
 

K bodu 3) 
Návrh IS č. 110 o poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného príspevku pre 

neverejných poskytovateľov sociálnych služieb predložila Mgr. Beáta  Révayová, vedúca 
odboru školstva a starostlivosti o občana.  
Novelou zákona o sociálnych službách sú obce a mestá povinné poskytovať finančný príspevok 
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 
ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosahovať zisk, ak o poskytovanie sociálnej služby 
neverejného poskytovateľa sociálnej služby obec  resp. mesto požiada.  
Obce a mestá sú tiež povinné poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osobe na 
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri poskytovaní sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom 
dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby 
požiadala obec a poskytuje opatrovateľskú službu.  
Zároveň sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby.  Komisie MsZ odporučili 
schváliť návrh bez pripomienok.  
Hlavná kontrolórka upozornila, že treba bližšie vyšpecifikovať v prípade termínov, či sa jedná 
o kalendárne dni alebo pracovné dni.   
MsR uznesením č. 127/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila  MsZ schváliť IS č. 110 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb s pripomienkou: v bode 9. Postup pri poskytnutí finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sa  

- v bode 9.4 sa text „do 14 dní“ nahrádza textom „do 14 pracovných dní“ 
- v bode 9. 5 sa text „do 30 dní“ nahrádza textom: „do 30 pracovných dní“.  

Prítomní: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 4) 
 Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk predložil 
JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.  
Dňom 01. 01. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 398/2019 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon 
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.  
V návrhu sú presne zadefinované existujúce pohrebiská na území mesta, ale aj nové povinnosti 
vyplývajúce pre prevádzkovateľov pohrebísk.  
K návrhu VZN neboli vznesené pripomienky fyzických ani právnických osôb. Komisie MsZ 
nemali k návrhu pripomienky.  
MsR uznesením č. 128/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť VZN mesta 
Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk. 
Prítomní: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 5) 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza                      

č. 11/2019 o miestnych daniach predložila Ing. Ľudmila Richterová, vedúca odd. daní 
a poplatkov.  
V návrhu VZN sa zmena týka len sadzieb dane za osobitné užívanie verejného priestranstva, 
ktoré sú ustanovené v  prílohe č. 2 k VZN č. 11/2019 o miestnych daniach. 
V bode 1.4 písm. a) prílohy (sadzby dane Banícky jarmok)  sa odstraňuje duplicitná sadzba za 
predaj burčiaku a v bode 1.4. písm. j) prílohy sa vypúšťa konkrétny druh výroby – odevná, 
textilná, brašnárska, keramika, bižutéria, prútený tovar, čím sa ponecháva len všeobecné 
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označenie – predmet výroby v živnostenskom liste.  V bode 1.5 prílohy sa vypúšťa sadzba dane 
za cirkusy z dôvodu, že podľa  § 12 ods. 2 VZN č. 11/2019 o miestnych daniach, zariadenie 
cirkusu nie je osobitným užívaním verejného priestranstva, čím sa opravuje nesúlad medzi 
textom VZN a prílohou č. 2.      
K návrhu VZN neboli vznesené pripomienky fyzických ani právnických osôb. Komisie MsZ 
nemali k návrhu pripomienky.  
MsR uznesením č. 129/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 11/2019 
o miestnych daniach. 
Prítomní: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 6) 
Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 2 
predložila PhDr. Ivona Vojtášová, vedúca ref. obchodu a cestovného ruchu.  
Na území mesta Prievidza sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach povolené na 
prevádzku dve trhoviská: trhovisko na Hviezdoslavovej ulici – I. obvod Staré mesto a trhovisko 
na Trhovej ulici – II. obvod Píly. Správcom oboch trhovísk je správa majetku mesta Prievidza, 
s.r.o.  
V tomto kalendárnom roku bola situácia s otvorením trhovísk a ich prevádzkou vzhľadom na 
rozšírenie koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 neštandardná. Správca trhovísk 
po dohode s mestom Prievidza sa na základe týchto opatrení rozhodol v tejto sezóne 
prevádzkovať dočasne  len jedno trhovisko a to trhovisko na Trhovej ulici – II. obvod Píly a to 
s obmedzeným prevádzkovým časom v pondelok – piatok od 7. do 15.30 h, v sobotu od 6.00 do 
12.30 h.    
PhDr. Ivona Vojtášová uviedla, že v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou, ktorá sa 
môže v budúcnosti v akejkoľvek podobe zopakovať, potrebujeme byť pripravení aj na 
operatívne úpravy a zmeny prevádzkových časov tak, aby sme v prípade takýchto situácií 
neporušovali vlastné VZN. Preto návrh obsahuje v paragrafe 5 Trhové dni a predajný 
a prevádzkový čas bod 2. s nasledovným znením: „v prípade mimoriadnych situácií si mesto 
Prievidza vyhradzuje právo meniť prevádzkový čas trhových miest podľa aktuálnych 
podmienok. Informácie o zmenách prevádzkového času budú aktuálne zverejnené na webovom 
sídle mesta.“ 
K návrhu VZN neboli vznesené pripomienky fyzických ani právnických osôb. Komisie MsZ 
nemali k návrhu pripomienky.  
MsR uznesením č. 130/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť Doplnok č. 3 
k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 2. 
Prítomní: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 20) 
 Návrh na zmenu uznesenia  MsZ č. 49/20  zo dňa 02. 03. 2020  z dôvodu zmeny názvu 
projektu predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci ref. pre projekty a investície.  
Mgr. Ivan Benca uviedol, že Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo dňa 02.03.2020 
uznesenie číslo 49/20 – projekt  s názvom: Podpora kapacít verejnej správy v 
Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach.  Na základe usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný 
program Efektívna verejná správa je potrebné opraviť  pôvodný názov projektu:  Podpora 
kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach, na nový názov projektu: Podpora 
kapacít verejnej správy v okrese Prievidza.  
MsR uznesením č. 131/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zmenu 
uznesenia MsZ č. 49/20  zo dňa 02. 03. 2020 takto: v časti I. a v časti II. sa text : „Podpora 
kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v Bojniciach “ nahrádza textom: „Podpora 
kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“.  
Prítomní: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
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K bodu 21) 

 Návrh na zmenu v zložení komisie školstva a kultúry a zmenu v RŠ ZŠ Ul. P. J. Šafárika 
v Prievidzi predložila Ing. Naďa Prilinská, vedúca kancelárie prednostu MsÚ.  
Vzdaním sa poslaneckého mandátu Mgr. Zuzany Vreckovej zaniká jej členstvo v komisii 
školstva a kultúry.  Na uprázdnený poslanecký mandát nastúpila p. Ing. Soňa Babiaková.  
Primátorka mesta predložila návrh na zvolenie Ing. Soni Babiakovej za členku komisie školstva 
a kultúry z radov poslancov. 
MsR uznesením č. 132/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zmenu 
uznesenia MsZ č. 519/18 zo dňa 3. 12. 2018 v znení uznesenia č. 197/19 zo dňa 13. 5. 2019 
takto: v časti II. písm. b) sa vypúšťa „ Mgr. Zuzanu Vreckovú“ a zvoliť za členku komisie 
školstva a kultúry z radov poslancov Ing. Soňu Babiakovú.  
Prítomní: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Mgr. Zuzana Vrecková bola MsZ schválená ako zástupca mesta v Rade školy – ZŠ Ul. P. J. 
Šafárika 3, Prievidza a v Rade školy – MŠ J. Matušku v Prievidzi. Zástupca mesta v rade školy 
nie je viazaný na pozíciu poslanca MsZ. Primátorka mesta predložila návrh na zmenu člena 
v Rade školy ZŠ Ul. P. J. Šafárika, pričom Mgr. Zuzanu Vreckovú nahradí Ing. Soňa Babiaková.  
Mgr. Zuzana Vrecková naďalej zostáva v RŠ na Ul. J. Matušku. 
MsR uznesením č. 133/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  zrušiť s účinnosťou 
od 8. 6. 2020 členstvo Mgr. Zuzany Vreckovej v Rade školy - ZŠ Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza,  
odporučila MsZ schváliť s účinnosťou od 8. 6. 2020 zmenu uznesenia MsZ č. 534/18  zo dňa 3. 
12. 2018 takto:  v časti II. písm. b)  ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza sa vypúšťa „Mgr. Zuzana 
Vrecková“, odporučila MsZ schváliť s účinnosťou od 8. 6. 2020 delegovanie  Ing. Soni 
Babiakovej  ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi. 
Prítomní: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 7) 
Správu spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej 

zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2019 predložil JUDr. Ján Martiček, 
konateľ SMMP, s.r.o. 
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., zabezpečovala počas roka 2019 na základe  
Koncesnej zmluvy zo dňa 29.6.2016 v zmysle jej dodatkov, výkon správy hnuteľného a 
nehnuteľného majetku bytového hospodárstva, nebytových priestorov a ostatných budov 
zverených do správy, správu finančných prostriedkov a výkon agendy súvisiacej s predajom 
bytov a nebytových priestorov,  Komisionárskych zmlúv, uzavretých pre bytové domy na 
Gazdovskej ulici, nájom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, výkon správy, 
prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, dodávku 
plnení spojených a súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov a  Komisionárskej 
zmluvy zo dňa 22. 5. 2006 v znení jej dodatkov, správu hnuteľného a nehnuteľného majetku 
mesta Prievidza v Priemyselnom parku Západ I. 
K 31. 12. 2019 spravovala spoločnosť celkom 479 bytov.  Ku koncu roku bolo pre obyvateľov 
k dispozícii celkom 85 voľných bytov, všetky na Ciglianskej ceste.  
JUDr. Ján Martiček v krátkosti informoval o ekonomike spoločnosti, hospodárskom výsledku 
i vývoji pohľadávok.   
MsR uznesením č. 134/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na vedomie 
Správu spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy 
a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2019. 
Prítomní: 6 poslancov  
Hlasovanie: 5 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
 

K bodu 8) 
Informáciu o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 

2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13 predložil JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti.  
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JUDr. Ján Martiček uviedol, že na základe platnej Koncesnej zmluvy č. CE 538/2016/OZ/1.2  zo 
dňa 29.06.2016 účinnej dňom 01.07.2016 v znení jej dodatkov a na základe pohybov 
koncesného majetku v uplynulom období, predkladá za spoločnosť SMMP, s.r.o.,  informáciu o 
zúžení nehnuteľného majetku. Ide o  úbytok majetku z dôvodu odpredaja objektu Ul. S. 
Chalupku – Pavilón C vrátane príslušného pozemku, kde Rozhodnutím Okresného úradu 
Prievidza, katastrálny odbor, zo dňa 17.03.2020, pod číslom vkladu V 1063/2020, tento povolil 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho Orva color, s. r. o.  
Po informovaní MsZ o uvedenej skutočnosti bude zmluvnými stranami vypracovaný príslušný 
dodatok ku Koncesnej zmluve s jej zapracovaním. 
Celková obstarávacia cena predmetného majetku je 102.136,49 EUR a zostatková cena 
4.086,15 EUR. 
MsR uznesením č. 135/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ zobrať na vedomie 
Informáciu o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 2016 
v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13. 
Prítomní: 6 poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
 

K bodu 9) 
JUDr. Ján Martiček, konateľ SMMP, s.r.o., predložil návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 

46/2020 zo dňa 2.3.2020.  
MsZ uznesením č. 46/20  zo dňa 2.3.2020  schválilo žiadosť o zvýšenie základného imania 
spoločnosti SMMP, s.r.o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 245 000,00 € na 
sumu 3 548 625,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto 
Prievidza. Dôvodom zvýšenia základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o. bolo finančné 
pokrytie platieb istiny, úrokov a poplatkov k úveru v zmysle Zmluvy o termínovanom úvere č.  
1090/2016/UZ zo dňa 22.12.2016  pre prvú časť roka 2020. Zmluvou o termínovanom úvere je 
zabezpečená úhrada obstarávacích nákladov bytového domu na ul.  Ciglianskej súp. č. 2642, 
pop. č. 8 A,B,C,D, v Prievidzi s príslušenstvom. Vzhľadom na situáciu ohľadne pandémie 
COVID-19, z toho plynúcich finančných dopadov na rozpočet mesta Prievidza a vzhľadom na 
dohodu s bankou, ktorá poskytla uvedený úver o odklade splátok istiny a úrokov na dobu 9 
mesiacov, spoločnosť žiada schváliť zmenu uznesenia.  
MsR uznesením č. 136/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zmenu 
uznesenia MsZ č. 46/2020 zo dňa 2.3.2020 takto: v časti II. sa nahrádza pôvodný text „zvýšenie 
základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 
245 000,00 € na sumu 3 548 625,00 € s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný 
spoločník mesto Prievidza“ novým textom „zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s. r. 
o., jediným spoločníkom mestom Prievidza o sumu 100.000,00 € na sumu 3.403.625,00 € 
s tým, že záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza“. 
Prítomní:  6 poslancov  
Hlasovanie:   5 poslancov za, 1 sa zdržal 
 

K bodu 10) 
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia 

rozpočtu k 31. 12. 2019 predložil Ing. Richard Fodor, riaditeľ ZpS. 
Ing. Richard Fodor informoval o príjmoch, výdavkoch zariadenia. Informoval o stanovených 
cieľoch, o zvýšení spolupráce s rodinnými príslušníkmi klientov a pod.  Helena Dadíková 
požiadala riaditeľa, aby na rokovaní MsZ  podal informácie o počte klientoch, koľko bolo 
prijatých klientov v priebehu roka, informácie o stupni odkázanosti jednotlivých klientov a pod.  
MsR uznesením č. 137/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ zobrať na vedomie 
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia 
rozpočtu k 31. 12. 2019. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 11) 
 Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020 predložil Ing. 
Richard Fodor, riaditeľ ZpS.  
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Ing. Richard Fodor uviedol, že návrh je predložený z dôvodu potreby riešenia havarijnej situácie 
- porucha elektrického kotla v stravovacej prevádzke a zvýšených nákladov na mzdy 
zamestnancov spojených s krízovým plánom počas pandémie.  
Celkové príjmy a výdavky zariadenia po I. zmene rozpočtu budú vo výške 2 859 791 €. 
Ing. Richard Fodor uviedol, že z dôvodu vypuknutej pandémie COVID 19  boli veľmi náročné 
posledné mesiace aj v zariadení.  Vyzdvihol zamestnancov, ktorí pracovali v plnom nasadení.  
Ďalej dodal, že momentálne v zariadení spracovávajú krízový plán v prípade, že by sa spustila 
„druhá vlna“ ochorenia na Slovensku.  Konštatoval, že na základe komunikácie so 
zamestnancami, približne 20 % zamestnancov je ochotných v čase krízy zostať nepretržite  
v zariadení.  
Helena Dadíková sa pýtala, či  v majetku mesta nie je varný kotol, ktorý sa už nevyužíva a dal 
by sa využiť v zariadení. Ing. Richard Fodor uviedol, že s Ing. Kvočikovou prešli všetky školské 
jedálne, z jednej MŠ presunuli jeden kotol do ZpS.  
Riaditeľ ďalej hovoril o kontrole z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny.  Ing. Henrieta Pietriková 
Gebrlínová poznamenala, že v predchádzajúcej kontrole boli výsledky zariadenia veľmi dobré.  
MsR uznesením č. 138/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť I. zmenu 
rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

k bodu 14) 
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2019 predložil 

Ing. Tomáš Dobrotka, odb. ref. evidencie majetku mesta.  
Vo fyzickej a dokladovej inventarizácii neboli zistené žiadne rozdiely.  
MsR uznesením č. 139/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ zobrať na vedomie 
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2019 spracovanú 
mestským úradom, príspevkovou organizáciou KaSS a rozpočtovými organizáciami – 
základnými školami, ZUŠ L. Stančeka a Zariadením pre seniorov. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 15) 
Ing. Tomáš Dobrotka, odb. ref. evidencie majetku mesta, predložil informáciu 

o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 29.04.2020 na 
základe uznesenia MsZ č. 8/20 zo dňa 27.01.2020 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta, a to osobného motorového vozidla 
Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014; 
Boli doručené štyri súťažné návrhy na uzavretie zmluvy na prevod hnuteľného majetku a to od: 
Viktora Nadzama, trvale bytom sídlisko Okulka 20/8, 093 01 Vranov nad Topľou 1, ponúknutá 
kúpna cena: 5 055,50 €, Jozefa Šestáka, trvale bytom 1. Mája 388/8, 97242 Lehota pod 
Vtáčnikom, ponúknutá kúpna cena: 5 120,00 €, nesplnil podmienky OVS – nedoložil návrh 
kúpnej zmluvy, Petra Rybanského, trvale bytom Lehotská 446/125, 972 71 Nováky, ponúknutá 
kúpna cena: 5 002,00 €, MUDr. Pavla Barboríka, trvale bytom Bojnická cesta 591/55, 972 17 
Kanianka, ponúknutá kúpna cena: 5 675,00 €. 
MsR uznesením č. 140/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  vyhodnotilo opakovanú obchodnú 
verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 29.04.2020  na základe uznesenia MsZ č.  8/20 
zo dňa 27.01.2020 ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh na prevod hnuteľného majetku 
podľa písm. a) bodu I. predložil MUDr. Pavol Barborík, Bojnická cesta 591/55, 972 17 Kanianka, 
MsR požiadala primátorku mesta uzavrieť kúpnu zmluvu s MUDr. Pavlom Barboríkom, Bojnická 
cesta 591/55, 972 17 Kanianka, ktorého súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod 
prebytočného hnuteľného majetku mesta  v opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej 
mestom Prievidza dňa 29.04.2020 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 
8/20 zo dňa 27.01.2020, bol vyhodnotený ako najvhodnejší s podmienkami: a)  kúpna cena: 
5 675,00 €, b)  úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 

K bodu 12) 
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Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi za rok 2019  Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS. 
Mgr. Dana Horná informovala o činnosti kultúrneho strediska.  Počas roka zabezpečovalo KaSS 
svoju činnosti s priemerným počtom zamestnancov 27. 
Zároveň informovala o hospodárení strediska. Stredisko neeviduje žiadne záväzky, čo sa týka 
pohľadávok, v evidencii vedú pohľadávku voči bývalému prevádzkovateľovi kaviarne v dome 
kultúry.  Vo februári tohto roku zakupovali do strediska inventár (stoly, stoličky atď.) 
MsR uznesením č. 141/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť Správu 
o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 
2019, MsR odporučila MsZ uložiť riaditeľke KaSS v Prievidzi vyrovnať stratu vo výške –
12.844,52 € z hlavnej činnosti z roku 2019 zo zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2019, ktorý 
bol vo výške +13.196,10 €. 
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 

K bodu 13) 
Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 

2020 predložila Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS. 
Mgr. Dana Horná uviedla, že návrh obsahuje zníženie   prevádzkovej dotácie strediska o 9 tis. € 
z dôvodu, že oslavy SNP v auguste 2020 sa z dôvodu aktuálneho stavu koronakrízy 
neuskutočnia.  
Celkové príjmy a výdavky po I. zmene sú vo výške 869 081 €. 
MsR uznesením č. 142/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť I. zmenu 
rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020 a odporučila MsZ určiť 
v súlade s §24 ods. 1. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 
Záväzné ukazovatele KaSS na rozpočtový rok 2019 po I. zmene rozpočtu KaSS: 

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy                             364 776,00 € 
2) výdavky na reprezentačné                                                          500,00 € 
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa                             673 881,00 € 

 
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
 

K bodu 18) 
 Návrh Doplnku č. 6 k Internej smernici č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 
predložila Ing. Lujza Chrvalová, vedúca ekonomického oddelenia.  
Z dôvodu riešenia mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením nebezpečnej nákazy COVID-
19 bolo potrebné v období od vyhlásenia mimoriadnej situácie, z dôvodu zabezpečenia plnenia 
funkčnej samosprávy, vypracovať rozpočtové opatrenia. Presuny finančných prostriedkov 
vypracované v rozpočtovom období, v ktorom sa začalo obdobie pandémie, do schválenia 
návrhu zmeny rozpočtu mesta mestským zastupiteľstvom, sa nebudú započítavať do evidencie 
rozpočtových opatrení, schválených v kompetencii primátorky mesta v priebehu roka. V oblasti 
rozpočtovníctva bude mesto v súvislosti so šírením COVOD -19 postupovať v súlade so 
schváleným zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti a opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky. Stanovený limit presunov rozpočtových prostriedkov 
do výšky 330 tis. EUR, v rámci schváleného rozpočtu Programu 9 Vzdelávanie, sa pre potreby 
evidencie rozpočtových opatrení upravuje do výšky 480 tis. EUR. 
Dôvodom sú najmä rozpočtové opatrenia, realizované adresne a operatívne na jednotlivé školy 
a školské zariadenia, z vytvorenej účelovej rezervy mesta (na valorizácie platov odstupné, 
rekreačné poukazy, dofinancovanie asistentov učiteľa, pokrytie nárokov pri nedofinancovaní 
normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu). 
Návrh bol prerokovaný v komisiách MsZ bez pripomienok.  
MsR uznesením č. 143/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť Doplnok                 
č. 6 k Internej smernici č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza. 
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
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K bodu 16) 
Návrh Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2019 a Hodnotiacu správu o plnení 

programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2019 predložil Ing. Marián Bielický, vedúci 
ekonomického odboru.  
V priebehu roka 2019 boli schválené dve zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 1 – 33 
schválené v kompetencii primátorky.  Informoval o skutočnom plnení rozpočtu.  
Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2019 s celkovými zdrojmi vo výške 44 206 400,34 € 
a s celkovými výdavkami vo výške 42 468 432,22 €.  Výsledok celkového hospodárenia mesta 
za rok 2019 je  vo výške 1 737 968,12 €. 
Ing. Marián Bielický predložil Správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta Prievidza za 
rok 2019. Audítor v záverečnej správe konštatoval, že mesto Prievidza konalo v súlade 
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uznesenie č. 144/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 17) 
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 predložil                  

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomické odboru.  
Ing. Marián Bielický informoval o skutočnostiach, na základe ktorých  bol vypracovaný návrh I. 
zmeny rozpočtu (očakávané nižšie plnenie podielovej dane, úprava transferov zo štátneho 
rozpočtu,  výdavky v súvislosti s koronakrízou a opatreniami proti šíreniu nákazy, zníženie 
mzdových prostriedkov v súvislosti so znížením pracovného času zamestnancov na 30 
h/týždenne, prijatie úveru a pod.) 
V predloženom návrhu sa príjmy a výdavky zvyšujú o sumu 180 279 €. Po schválení bude 
rozpočet mesta vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 44 598 225 €. Ing. Marián 
Bielický informoval o stanoviskách jednotlivých komisií.   
Primátorka mesta v krátkosti informovala o výstupoch z pracovného stretnutia s poslancami vo 
veci návrhu I. zmeny rozpočtu. Uviedla, že pán poslanec Branislav Gigac vzniesol na stretnutí 
požiadavku vo veci informácií k projektovým dokumentáciám.  Informácia bude zaradená do 
programu najbližšieho rokovania MsZ.  Čo sa týka výdavkov na Monografiu mesta Prievidza, 
tieto výdavky je potrebné nechať v rozpočte z dôvodu, že sú už zazmluvnené.  
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová uviedla, že rozpočet mesta je živí proces, mesto uvidí, ako 
bude na súčasnú situáciu reagovať štát.  Ing. Marián Bielický dodal, že zatiaľ zo strany štátu nie 
sú žiadne informácie.   JUDr. Petra Hajšelová požiadala, aby bola doriešená požiadavka MŠ Ul. 
A. Mišúta – výmena dverí (výdavok vo výške cca 2 000 €).  Ing. Marián Bielický uviedol, že 
nateraz boli pozastavené všetky investície na školách.  Primátorka mesta dodala, že ku 
všetkým školám mesto pristupuje rovnako, uvidíme, ako štát pomôže samosprávam, tieto 
investície sú nateraz len pozastavené.  
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uznesenie č. 145/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie:  5 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
 

K bodu 19) 
           Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších fyzických osôb predložila Ing. Lenka Pánisová, ved. organizačného a personálneho 
oddelenia.  
Účelom doplnku je minimalizovať finančný dopad na mesto, ktorý súvisí najmä s pokkleom 
príjmu podielových daní pre mesto.  Návrh obsahuje zníženie odmien a príspevkov poslancov 
a ďalších fyzických osôb o 50 % v období od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. 
Ing. Lenka Pánisová informovala o pripomienkach z jednotlivých komisií.  Členovia MsR sa 
v rámci diskusie zhodli v tom, že zníženie odmien by sa malo týkať len poslancov, nie ďalších  
fyzických osôb (t. j. účinkujúcich na obradoch, neposlancov - členov komisií, zapisovateľky)  
a taktiež by sa nemali znížiť odmeny pre poslancov, ktorí vykonávajú obradovosť.   
MsR uznesením č. 146/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť Doplnok č. 1 
k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb 
s pripomienkou: v bode 1. sa text: „Na obdobie od 1.6.2020 do 31.12.2020 sa všetky sumy 
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odmien a príspevkov uvedených v Prílohe k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších fyzických osôb znižujú o 50%“ vypúšťa a nahrádza textom: „Na obdobie od 1.6.2020 
do 31.12.2020 sa o 50 % znižujú odmeny poslancov MsZ uvedených v Prílohe k Zásadám 
odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb v bode 1. Odmeňovanie 
poslancov MsZ písm. a) až f) a h).“ 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 22) 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, ktorý je v správe Základnej školy, 

Rastislavova ulica 416/4, Prievidza v celkovej obstarávacej cene  98 710,89 € prerokovala MsR 
bez predkladateľa.  Návrh bol prerokovaný v komisii FMRRaPA bez pripomienok.  Predmetom 
vyradenia sú kopírovacie stroje, tlačiarne, dataprojektory, vizualizéry, skenery,  notebooky, 
počítače, monitory, softvery, ktoré  po obhliadke odborných špecialistov sú po dlhoročnom 
používaní neopraviteľné - neschopné ďalšieho používanie bez uskutočnenia ďalšej opravy. 
Oprava je nerentabilná vzhľadom na vysoké náklady opravy a nedostupnosť dielov na 
vykonanie opravy. Golfové ihrisko bolo výrazne poškodené povodňou v roku 2010 a odvtedy 
neslúži svojmu účelu. Pozemok na ktorom stojí bol delimitovaný v roku 2016 pod správu ZUŠ Ľ. 
Stančeka Prievidza. 
MsR uznesením č. 147/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť vyradenie 
neupotrebiteľného majetku mesta, ktorý je v správe Základnej školy, Rastislavova ulica 416/4, 
Prievidza v celkovej obstarávacej cene  98 710,89 € podľa vypracovaného zoznamu. 
Kopírovacie stroje, tlačiarne, dataprojektory, vizualizéry, skenery,  notebooky, počítače, 
monitory, softvery po obhliadke odborných špecialistov sú po dlhoročnom používaní 
neopraviteľné - neschopné ďalšieho používanie bez uskutočnenia ďalšej opravy. Oprava je 
nerentabilná vzhľadom na vysoké náklady opravy a nedostupnosť dielov na vykonanie opravy. 
Golfové ihrisko bolo výrazne poškodené povodňou v roku 2010 a odvtedy neslúži svojmu účelu. 
Pozemok na ktorom stojí bol delimitovaný v roku 2016 pod správu ZUŠ Ľ. Stančeka Prievidza. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 23) 
Informáciu o „Dohode o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti“, 

predloženú spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava,  
v súvislosti s realizáciou investičnej akcie: „Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou 
a Malonecpalskou ulicou“ predložil Ing. Štefan Bača, vedúci odboru SP, výstavby a ŽP.  
Mesto Prievidza požiadalo dňa 18. 2. 2020 ako investor akcie „Spojovací chodník medzi 
Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou“ spoločnosť SPP distribúcia o súhlas s umiestnením 
stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia.  
Výsledkom je  Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti. 
MsR uznesením č. 148/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť uzatvorenie 
„Dohody o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti“, so spoločnosťou SPP – 
distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava,  predmetom ktorej je úprava 
vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri vybudovaní/umiestnení stavby „Spojovací 
chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou“.  
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

K bodu 24) 
Žiadosti o zmenu územného plánu predložila Ing. arch. Zuzana Hlinková, architektka 

mesta.  
 
Spol. Gordy s.r.o., Staničná ul. 30081/2, Prievidza, vlastník parciel CKN 2375/1,2,3;1184/28 KU 
Prievidza, požiadala o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny územného plánu 
centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza, funkčno-priestorového bloku FPB 1-1.2 s možnosťou 
zahrnutia existujúcich objektov na CKN 2375/1, 1184/28 KU Prievidza do zástavby 
polyfunkčných objektov“. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že súhlas by mal byť 
podmienený s odkladacou podmienkou: realizácia stavby sa uskutoční až po zmene ÚPN CMZ 
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a po riadnom ukončení projektu financovaného zo zdrojov EÚ (t.j. po prevzatí a skolaudovaní 
stavby 9.koľaje). 
MsR uznesením č. 141/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť  obstaranie 
„Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza, funkčno-priestorového 
bloku FPB 1-1.2 s preriešením možnosti zahrnutia existujúcich objektov na CKN 2375/1, 
1184/28 KU Prievidza do zástavby polyfunkčných objektov“, - žiadateľ Gordy s.r.o., Staničná ul. 
30081/2, Prievidza, vlastník parciel CKN 2375/1,2,3;1184/28 KU Prievidza, s odkladacou 
podmienkou:  realizácia stavby sa uskutoční až po zmene ÚPN CMZ a po riadnom ukončení 
projektu financovaného zo zdrojov EÚ (t.j. po prevzatí a skolaudovaní stavby 9.koľaje), 
oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, 
na úhradu nákladov za obstaranie „Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta 
Prievidza, funkčno-priestorového bloku FPB 1-1.2 s preriešením možnosti zahrnutia existujúcich 
objektov“ na CKN 2375/1, 1184/28 KU Prievidza do zástavby polyfunkčných objektov“, 
žiadateľom spol. Gordy s.r.o., Staničná ul. 30081/2, Prievidza, vo výške 100 % z celkových 
nákladov na obstaranie. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
František Kűffer, Ul. J.Jesenského 2885/10C, Prievidza, vlastník parciel CKN 5250, 5251, 5252 
KU Prievidza, požiadal o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny územného plánu 
mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok FPB 1-3-1 zmena funkcie zo zmiešaného územia 
s prevažne mestskou štruktúrou, na obytné územie (bývanie) – individuálne formy“. 
Ing. arch. Zuzana Hlinková uviedla, že komisia FMRRaPA odporučila schváliť obstaranie zmeny 
územnoplánovacej dokumentácie s tým, aby sa k  predmetnej zmene funkcie funkčno-
priestorového bloku vyjadril vlastník pozemku, parcela č. 51/86/1 –p. Kmeť Michal. 
Konštatovala, že vyjadrenie Michala Kmeťa nemá opodstatnenie.  
MsR uznesením č. 150/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť  obstaranie 
„Zmeny územného plánu mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok FPB 1-3-1 zmena funkcie 
zo zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou, na obytné územie (bývanie) – 
individuálne formy“, - žiadateľ  František Kűffer, Ul. J.Jesenského 2885/10C, Prievidza, vlastník 
parciel CKN 5250,5251,5252 KU Prievidza,  oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako 
obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie „Zmeny 
územného plánu mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok FPB 1-3-1, zmena funkcie zo 
zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou, na obytné územie (bývanie) – 
individuálne formy“,  žiadateľom  Františkom Kűfferom, Ul. J. Jesenského 2885/10C, Prievidza,  
vo výške 100 % z celkových nákladov na obstaranie. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Erik Rajnoha, Cintorínska 1699/77, Bojnice a Peter Wesserle, Prievidzská 57/72, Nitrianske 
Pravno, vlastníci parcely CKN 3946/87 KU Prievidza požiadali o obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie – „Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN CMZ 
Prievidza), funkčno-priestorový blok FPB 13-2.1, posunutie stavebnej čiary“, s úpravou 
existujúcich regulatívov – posunutie stavebnej čiary smerom ku komunikácii – Ul. M. Falešníka. 
MsR uznesením č. 151/20,ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť  obstaranie  
„Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN CMZ Prievidza), 
funkčno-priestorový blok FPB 13-2.1, posunutie stavebnej čiary“, žiadatelia Erik Rajnoha, 
Cintorínska 1699/77, Bojnice a Peter Wesserle, Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, 
vlastníkov parcely CKN 3946/87 KU Prievidza s úpravou existujúcich regulatívov – posunutie 
stavebnej čiary smerom ku komunikácii – Ul. M. Falešníka,  oprávnenú požiadavku mesta 
Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, na úhradu nákladov za 
obstaranie „Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN CMZ 
Prievidza), funkčno-priestorový blok FPB 13-2.1 - posunutie stavebnej čiary“, pre žiadateľov 
Erik Rajnoha, Cintorínska 1699/77, Bojnice a Peter Wesserle, Prievidzská 57/72, Nitrianske 
Pravno, vo výške 100 % z celkových nákladov na obstaranie. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
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K bodu 25) 
Návrhy a žiadosti v rámci bodu „Majetkovoprávne veci“ predkladali zamestnanci právnej 

kancelárie.  
 

Ing. Katarína Andrejkovičová predložila  návrh mesta Prievidza na vyhlásenie  obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku 
mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to  objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, 
súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva č. 12116  ako budova 
školy, druh stavby  11,  na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy 
a nádvorie a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie.  
Geometrickým plánom bola stavba – budova školy súpisné číslo 1938 na pozemku parcela 
registra C KN č. 829/14 reálnou deľbou rozdelená na dve samostatné funkčne schopné stavby, 
ktoré majú rozdielny typ konštrukcie ako i účel. Stavba spĺňa technické podmienky reálnej deľby 
nehnuteľnosti. Jedná sa o stavbu školský pavilón s učebňami a hygienickým zariadením na 
pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2 
a stavbu skladu na novovytvorenom pozemku parcela registra C KN č. 829/47 s výmerou 49 
m2. 
Prítomná pri predkladaní bola aj Ing. arch. Zuzana Hlinková, architektka mesta.   Ing. arch. 
Zuzana Hlinková uviedla, že pozemok pod skladom by mesto nemalo odpredať a to z dôvodu, 
že do budúcnosti môže byť tento pozemok potrebný na vstup.  Poslanci diskutovali o možnosti  
zabezpečenia parkovania pri danom objekte.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že 
v prípade rozšírenia plavárne bude mesto potrebovať pozemky.  Ďalej uviedol, že súbežne 
s vyhlásením OVS je potrebné pripraviť analýzu počtu parkovacích miest pre plaváreň.  
S návrhom súhlasila aj pani primátorka, ktorá  dala za úlohu architektke mesta, aby v spolupráci 
s odd. výstavby  a ŽP riešila danú požiadavku.  MsR odporučila odpredať bez prístavby (sklad). 
MsR uznesením č. 152/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť zámer mesta 
Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to objekt bývalej 
II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, orientačné číslo 12 B, vedenej na liste 
vlastníctva č. 12116  ako budova školy, druh stavby  11,  na pozemku parcela registra C KN č. 
829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2, vrátane vonkajšej kanalizácie 
a kanalizačnej šachty a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 530 m2, nehnuteľnosti odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-244/2019, 
vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 29. 10. 2019, úradne overeným Ing. 
Angelikou Oršulovou dňa 13. 11. 2019 pod č. 1213/2019,  vedené na liste vlastníctva č. 12116 
(Geometrickým plánom bola stavba – budova školy súpisné číslo 1938 na pozemku parcela 
registra C KN č. 829/14 reálnou deľbou rozdelená na dve samostatné funkčne schopné stavby, 
ktoré majú rozdielny typ konštrukcie ako i účel. Stavba spĺňa technické podmienky reálnej deľby 
nehnuteľnosti. Jedná sa o stavbu školský pavilón s učebňami a hygienickým zariadením na 
pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2 
a stavbu skladu na novovytvorenom pozemku parcela registra C KN č. 829/47 s výmerou 49 
m2),    formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 1. účel využitia: na podnikateľské 
účely v zmysle územného plánu mesta, 2. kúpna cena objektu vrátane vonkajšej kanalizácie 
a kanalizačnej šachty   a pozemku pod objektom: minimálne vo výške 178 674,09 € ( Znalecký 
posudok  č. 15/2019, vyhotovený spoločnosťou AUDING, s. r. o., Prievidza),   3. termín úhrady 
kúpnej ceny:  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,      4. víťaz súťaže sa zaviaže rešpektovať 
Územný plán mesta Prievidza v časti  „ Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky“, 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Žiadosť  Spoločenstva domu 1205 predkladala Ing. Petra Briatková, ref. právnej kancelárie.  
Spoločenstvo domu 1205, so sídlom v Prievidza, Krajná 24/1, IČO: 31 203 035, požiadalo  o 
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. 
Prievidza (Krajná ulica) parcela registra C KN č. 30, ostatné plochy s výmerou 12 473 m2, právo 
umiestnenia balkónov nad pozemok mesta Prievidza v rámci obnovy bytového domu. Hĺbka 
balkóna 1,2  m ; šesť radov v šírke 2,3 m.  Predpokladaný rozsah vecného bremena 42,290 m * 
1,2 m.  
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Ing. arch. Zuzana Hlinková uviedla, že sa jedná o sídlisko Píly.  Pri navrhovaných obnovách 
komunikuje architektka mesta s pamiatkármi.  Čo sa týka predloženej žiadosti, bytový dom 
splnil všetky požiadavky zo strany mesta.   
Primátorka mesta uviedla, že súčasťou zmluvy o budúcej zmluve musí byť prílohu tvoriť 
doložená situácia.  Žiadateľ nie je povinný doložiť pracovnú verziu GP. 
MsR uznesením č. 153/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve 
mesta v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 30, ostatné plochy s výmerou 12 473 m2, právo 
umiestnenia balkónov nad pozemok mesta Prievidza v rámci obnovy bytového domu, v 
prospech Spoločenstva domu 1205, IČO: 31 203 035, podľa zamerania geometrickým plánom 
na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2 zaťaženého vecným bremenom a 
ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami 
pozemkov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 
300,00 €; cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2, a za podmienok:  
žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu s rozhodnutím o 
povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, bude podmienkou aj pre 
stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Ing. Katarína Andrejkovičová predložila    žiadosť Ing. Márie Halahyjovej,  trvalý pobyt Ul. A. 
Sládkoviča č. 15/15,  971 01  Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v   k. ú. Prievidza,  časti  pozemku  
parcela  registra C  KN č.  1161/2, záhrady v rozsahu výmery 90 m2, na účel rozšírenia záhrady. 
Pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti žiadateľky  na Ul. A. Sládkoviča zo strany železnice. 
O túto časť pozemku sa stará 35 rokov, na základe čoho žiada si kúpu za minimálnu prípadne 
symbolickú cenu. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 19. 05. 2020.  
MsR uznesením č. 154/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť prevod 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v   k. ú. Prievidza,  pozemku  parcela  registra    C  
KN č.  1161/12, záhrady  s výmerou 98 m2,  zameraného a odčleneného z pozemku parcela 
registra C KN č. 1161/2, záhrady s výmerou 395 m2, Geometrickým plánom č. 52 433 927-
12/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 
01  Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 14. 02. 2020 pod číslom 
164/2020, vedeného na liste vlastníctva č. 1,  pre Ing. Máriu Halahyjovú,  trvalý pobyt Ul. A. 
Sládkoviča č. 15/15,  971 01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel  rozšírenia záhrady, 
spôsobom prevodu pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že 
žiadaný pozemok je pre mesto nevyužiteľný a svojím umiestnením je  bezprostredne priľahlý 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - kupujúcej. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Nasledovné žiadosti predkladala Ing. Katarína Andrejkovičová.  
 
Matej Kovalík,  trvalý pobyt Dúbravská ul. č. 938/13,  971 01  Prievidza, o kúpu nehnuteľností v   
k. ú. Prievidza,  pozemku parcela registra C KN č. 2850/3, zastavané plochy   a nádvorie   
s výmerou   106 m2,   v celosti a časti  pozemku  parcela  registra    C  KN č.  2852/2, zastavané 
plochy a nádvorie v rozsahu výmery 52 m2, na účel prístupu k rodinnému domu  vo vlastníctve  
žiadateľa. Pozemky sa nachádzajú   vedľa Ul. M. Medveckej. Zámer bol zverejnený na úradnej 
tabuli dňa 19. 05. 2020.   
MsR uznesením č. 155/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť prevod 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľností  v   k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra C KN 
č. 2850/3, zastavané plochy   a nádvorie   s výmerou   106 m2,   v celosti a   pozemku  parcela  
registra    C  KN č.  2852/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 52 m2, zameraného 
a odčleneného z pozemku parcela registra C KN č. 2852/2, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 605 m2, Geometrickým plánom č. 52 433 927-27/2020, vyhotoveným spoločnosťou 
GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01  Prievidza, úradne overeným Ing. 
Barborou Petriskovou dňa 28. 02. 2020 pod číslom 236/2020, pozemky spolu s výmerou 158 
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m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Mateja Kovalíka,  trvalý pobyt Dúbravská ul. č. 938/13,  
971 01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel  prístupu k rodinnému domu, spôsobom prevodu 
pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že žiadané 
pozemky sú pre mesto nevyužiteľné a svojím umiestnením sú  bezprostredne priľahlé 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - kupujúceho. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Petronela Wunderová, trvalý pobyt Nábr. sv. Cyrila č. 359/23, Prievidza a MUDr. Daniela 
Hirnerová, trvalý pobyt Západ č. 1056/13, Trstená požiadali o zámenu nehnuteľností, a to časti 
pozemku v ich vlastníctve, parcela registra C KN č. 2118/2, zastavaná plocha a nádvorie 
v rozsahu výmery 256 m2, zapísaný na LV č. 5494 v k.ú. Prievidza, nachádzajúci sa za 
Meštianskym domom v Prievidzi na Námestí slobody, za časť pozemku vo vlastníctve mesta 
Prievidza, parcela registra C KN č. 2118/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 195 
m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Prievidza. 
MsR uznesením č. 156/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila MsZ schváliť zámenu 
nehnuteľností, a to časti pozemku v ich vlastníctve, parcela registra C KN č. 2118/2, zastavaná 
plocha a nádvorie v rozsahu výmery 256 m2, zapísaný na LV č. 5494 v k.ú. Prievidza, 
nachádzajúci sa za Meštianskym domom v Prievidzi na Námestí slobody, vo vlastníctve 
Petronely Wunderovej, trvalý pobyt Nábr. sv. Cyrila č. 359/23, Prievidza a MUDr. Daniely 
Hirnerovej, trvalý pobyt Západ č. 1056/13, Trstená za časť pozemku, parcela registra C KN č. 
2118/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 195 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. 
Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza.  
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov proti 
 

Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch – Brezanoch, požiadalo 
o nájom pozemkov v k.ú. Prievidza, parcela registra EKN č. 449/2 vo výmere 1 526 m2,  parcela 
registra EKN č. 771 vo výmere 925 m2,  parcela registra EKN č. 772 vo výmere 366 m2,  parcela 
registra EKN č. 1181 vo výmere 583 m2,  parcela registra EKN č. 1182 vo výmere 230 m2,  
parcela registra EKN č. 1262/1 vo výmere 24 767 m2,  parcela registra CKN č. 6956/4 vo 
výmere 457 m2,  parcela registra CKN č. 6956/7 vo výmere 470 m2,  parcela registra CKN č. 
6956/8 vo výmere 1 019 m2,  parcela registra CKN č. 6957/2 vo výmere 115 m2,  parcela 
registra CKN č. 6957/3 vo výmere 78 m2,  parcela registra CKN č. 6958/130 vo výmere 1 299 
m2,  parcela registra CKN č. 6958/131 vo výmere 1 797 m2, parcela registra CKN č. 6958/132 
vo výmere 10 634 m2,  parcela registra CKN č. 6958/133 vo výmere 897 m2,  parcela registra 
CKN č. 6958/196 vo výmere 497 m2 a parcela registra CKN č. 6958/197 vo výmere 13 m2 na 
poľnohospodárske účely za cenu ročného nájomného 86,36 eura.   

Architektka mesta vo svojom stanovisku uviedla, že nesúhlasí s navrhovaným znením čl. III, 
v ktorom je uvedené, že sa zmluva v roku 2021 prerobí.  Už tento roku musí mesto čakať 
s realizáciou cyklotrasy na zber úrody.  Poslanci diskutovali o výstavbe a realizácii cyklotrasy.  
Primátorka mesta dala za úlohu právnej kancelárii preveriť  užívané pozemky a žiadosť 
z rokovania stiahla.  

Ďalšie žiadosti predkladala Ing. Petra Briatková.  
 

Ing. Mgr. Peter Vrták, trvalý  pobyt Prievidza,  Ul. F. Madvu 333/31, požiadal o zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. ú. Prievidza  
(Ul. A. Sládkoviča) parcela registra C KN č. 1154/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
3968 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky NN a prípojky vody k prestavbe rodinného 
domu. Rozsah vecného bremena podľa doloženej pracovnej verzie GP je 24 m2, 
Ing. Petra Briatková podala  informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 
110/2020, ktorú vyhotovila spoločnosť  GEOMAP Prievidza dňa 14.05.2020 s vyznačením 
priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 
1 (na základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP 
aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18). 
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MsR uznesením č. 157/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť zriadenie 
vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku vo vlastníctve mesta 
v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 1154/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3968 
m2 v časti diel 1 v rozsahu výmery 24 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky NN 
a prípojky vody k prestavbe rodinného domu, v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza 
parcela registra C KN č. 1177, podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za 
odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako 
násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky 
ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým 
sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku 
pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2, a za podmienok:  inžinierske siete realizovať 
pretlakom popod komunikáciu,  podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 
mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a 
bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého 
spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 
eur za každý deň omeškania, žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, 
ktorá spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu 
Prievidza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia, 
žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta). 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Ing. Branislav Krchňavý, PhD. a Ing. Martina Krchňavá, spoločný trvalý  pobyt Prievidza,  Južná 
169/7, požiadali o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov v k. ú. Hradec (Pavlovska ulica) parcela registra C KN č. 464/18, zastavané plochy 
a nádvoria  s výmerou 39 m2, parcela registra C KN č. 542/4,  zastavané plochy a nádvoria  s 
výmerou 1597 m2   a parcela registra E KN č. 849, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 509 
m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody, plynu a elektriky k novostavbe rodinného 
domu. Rozsah vecného bremena podľa doloženej pracovnej verzie GP je 22 m2.  Žiadatelia 
doložili pracovnú verziu Geometrického plánu č. 48185655-49/2020, ktorú vyhotovil Patricius 
Sova - GEOSKTEAM dňa 21.04.2020 s vyznačením priebehu IS spolu s ochranným pásmom a 
rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1-3 (na základe doloženej projektovej 
dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle 
uznesenia MsZ č. 114/18). MsR uznesením č. 158/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila 
MsZ schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec parcela registra C KN č. 464/18, zastavané 
plochy a nádvoria  s výmerou 39 m2, parcela registra C KN č. 542/4,  zastavané plochy 
a nádvoria  s výmerou 1597 m2   a parcela registra E KN č. 849, zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 509 m2 v časti diel 1-3 v rozsahu výmery 22 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – 
prípojky vody, plynu a elektriky k novostavbe rodinného domu, v prospech vlastníkov pozemku 
v k. ú. Hradec parcela registra C KN č. 507, podľa zamerania geometrickým plánom na dobu 
neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá 
sa určí ako násobok rozlohy pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí 
a šírky ochranného pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, 
ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena pozemku 
pre tento účel a v danej lokalite je 10,00 €/m2, a za podmienok:  inžinierske siete realizovať 
pretlakom popod komunikáciu,  podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 
mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a 
bez meškania zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého 
spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo výške 150 
eur za každý deň omeškania, žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, 
ktorá spolu s rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu 
Prievidza, bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia,  
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žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta). 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

Bc. Jozef Briatka, bytom Prievidza,  na základe oznámenia rozhodnutia MsZ č. 13/20 zo dňa 
27.01.2020  požiadal o prehodnotenie výšky sankcie za nedodržanie trasovania uloženia 
inžinierskych sietí v zmysle uznesenia MsZ č.  13/20 zo dňa 27.01.2020 (zriadenie vecného 
bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 408/17 dňa 02.10.2017 
v znení uznesenia č. 13/20 dňa 27.01.2020, uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena dňa 04.12.2017). V zmysle doloženého GP je zrejmé, že pán Briatka plne 
zmenil trasovanie, a až po zrealizovaní uloženia IS písomne požiadal o zmenu trasovania.  
Novým uložení došlo k menšiemu zaťaženiu mestských pozemkov.  Ing. Petra Briatková 
uviedla, že MsR na svojom rokovaní 06.05.2020 požiadala o doplnenie stanoviska stavebného 
úradu ku kolaudácii domu. Podľa vyjadrenia vedúcej stavebného úradu, stavebný úrad 
neposudzuje technické riešenia, nemá k tomu oprávnenie, za technické riešenie je zodpovedný 
príslušný projektant. Pri kolaudácii stavebný úrad posudzuje, či je stavba užívania schopná, 
kontroluje splnenie podmienok stavebného povolenia, ktorého súčasťou nie sú podmienky zo 
zmlúv týkajúcich sa majetkoprávnych vzťahov.  Členovia MsR diskutovali o výške sankcie. 
JUDr. Petra Hajšelová uviedla, že obdobných prípadov porušenia trasovania bez súhlasu mesta 
už riešili v orgánoch mesta niekoľko a treba stanoviť jednotný postup.  Ing. Erika Vašková 
uviedla, že v prípade pani Kmeťkovej sa sankcia znížila na 10 %. Primátorka mesta uviedla, že 
prípady treba posudzovať individuálne, nie je jednoduché zvoliť jednotný postup, pri porušení je 
podstatný rozsah, kadiaľ boli vedené siete, či došlo k rozkopaniu komunikácie a pod 
a v každom prípade, pokiaľ dôjde k porušeniu zmluvy, mesto by malo udeliť sankciu za 
porušenie.  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. dodal, že  pokiaľ žiadateľ s mestom uzatvoril zmluvu, musí 
podľa nej postupovať a teda požiadať o zmenu trasovania.  MsR podporila návrh VVO č. 7 
a odporučila znížiť sankciu do výšky 10 % z vyčíslenej zmluvnej pokuty.  
MsR uzn. č. 159/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť     zníženie sankcie  

pre Bc. Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul.  717/32, a to  na celkovú výšku 
720,00 €, čo predstavuje 10 % z vyčíslenej zmluvnej pokuty za obdobie od 11.12.2019 (deň 
nasledujúci po dni doručenia GP) do 27.01.2020 (vrátane, deň zasadnutia MsZ),    zmenu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 13/20 dňa 27.01.2020 takto: v časti II. schvaľuje sa bod 
c) nahrádza znením „ sankcie za nedodržanie trasovania – uloženia inžinierskych sietí, a to vo 
výške 720,00 €, čo predstavuje 10 % z vyčíslenej zmluvnej pokuty za obdobie od 11.12.2019 
(deň nasledujúci po dni doručenia GP) do 27.01.2020 (vrátane, deň zasadnutia MsZ).“ 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 4 poslanci za, 2 sa zdržali 
 
Nasledovné žiadosti predkladala In. Erika Vašková.  
 
Spol. Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 45 438 528, požiadala 
o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Ulici J. Kráľa, parc. reg. 
CKN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  v predpokladanej 
výmere 22,4 m2, za účelom vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň Kolotoč a rozšírenia 
kapacity a spríjemnenia konzumu obedov občanom Prievidze + sprístupnenie imobilným 
zákazníkom a matkám s kočíkmi. 
MsR uznesením č. 160/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila  MsZ  schváliť   zámer 
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. . 99 – ostatná plocha, s výmerou 12713 m2, 
evidovaná na LV č. 1,  pre spoločnosti Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. Chalupku 175/55, 
Prievidza, IČO: 45 438 528, za účelom vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň Kolotoč a 
rozšírenia kapacity a spríjemnenia konzumu obedov občanom Prievidze + sprístupnenie 
imobilným zákazníkom a matkám s kočíkmi, v rozsahu výmery 22,4 m2, s celoročným užívaním, 
spôsob ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  za podmienok: nájomného vo výške: 0,05 
€/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. , 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4. na dobu 
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neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie 
nehnuteľnosť do pôvodného stavu, vonkajšiu terasu zriadiť podľa predložených vizualizácií. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Jozef Polkoráb, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 820, o  nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN  č. 2122/1, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 3102 m2, v predpokladanej výmere 25 m2, nachádzajúcom sa na 
Námestí slobody, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych 
výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 01.12.2020 do 03.01.2021. 
Spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady. 
MsR uznesením č. 161/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila schváliť  zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, zapísaný na LV č. 1, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 3102 m2, v predpokladanej výmere 25 m2, nachádzajúcom sa na Námestí 
slobody, pre Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 
820, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej 
kukurice a nealko nápojov v termíne od 01.12.2020 do 03.01.2021, spôsob ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, 
 za podmienok: nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň,  na dobu určitú  od 1.12.2020 do  
03.01.2021 s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady a že stánok 
prispôsobí architektonickému vzhľadu susedných drevených stánkov vrátane farebnosti strechy. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Miroslav Cebák, Ul. T. Milkina, 586/8, Prievidza požiadal o kúpu nehnuteľnosti, pozemku vo 
vlastníctve mesta, v k. ú. Prievidza,  parcelu registra CKN  č. 3796/24 – zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 18 m2, evidovaná na LV 1. Ide o pozemok pod garážou so súp. č. II. 1568 
na Ulici za depom,  ktorú žiadateľ kúpil od Ferdinanda Vranku, ktorý predmetný pozemok užíval 
na základe nájomnej zmluvy č. 15/2012. Všetky pozemky pod garážami boli v uvedenej lokalite 
už predané za cenu 41,31 €/ m2 (uzn. MsZ č. 452/15). Ferdinand Vranko požiadal o ukončenie 
nájomnej zmluvy  č. 15/2012. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  19.5.2020. 
MsR uznesením č. 162/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť prevod 
prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  pozemok pod garážou, 
parcela registra CKN  č. 3796/24 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, evidovaná 
na LV 1, pre Miroslava Cebáka, Ul. T. Milkina, 586/8, Prievidza, za cenu 41,31 €/ m2,  za 
účelom majetkovoprávneho usporiadania, spôsobom prevodu nehnuteľného majetku podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa, ktorý je odôvodnený tým, že uvedený pozemok sa nachádza pod 
stavbou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa a je pre mesto nevyužiteľný. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Spoločnosť Kenoe s.r.o., Lomnica 502, 972 27 Liešťany, IČO: 52 548 848, požiadala o nájom 
časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN č.  2238/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 842 m2 , evidovaná na LV 1, v rozsahu výmery 55 m2, za 
účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou reštaurácie, nachádzajúcej sa 
na Pribinovom námestí, so záberom pozemku počas celého roka. Zámer bol zverejnený na 
úradnej tabuli  dňa 19.05.2020. 
MsR uznesením č. 163/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku 
parcela registra CKN č.  2238/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 842 m2 , evidovaná na 
LV 1, vo výmere 55 m2, pre spoločnosť Kenoe s.r.o., Lomnica 502, 972 27 Liešťany, IČO: 
52 548 848, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou reštaurácie, 
nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí,   so záberom pozemku počas celého roka, za 
podmienok: nájomného vo výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. 0,02 €/m2/deň 
za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí 
doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu, riešenia vzhľadu terasy 
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s architektom mesta v zmysle Regulatívov letných terás na Námestí slobody, spôsobom podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť  o všestranný rozvoj územia mesta 
a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj 
obyvateľom mesta. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 

 
Tatiana Přibyl MariMad, Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, Prievidza, IČO: 46900128, požiadala o  nájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, časti pozemku na ul. P. J. Šafárika parcely 
CKN č. 5036/1, za účelom umiestnenia stánku v rozsahu 36 m2. Ide o prechod nájmu po Jane 
Letavajovej, ktorá požiadala o ukončenie nájomného vzťahu (NZ č. 32/2013) z dôvodu predaja 
stánku žiadateľke p. Přibyl. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 19.05.2020. 

MsR uznesením č. 164/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku 
parcela registra C KN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50993 m2, zapísaný 
na LV  č. 1, vo výmere 36 m2, pre Tatianu Přibyl, so sídlom Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, Prievidza, 
IČO: 46900128, za účelom umiestnenia novinového stánku, za podmienok nájomného: za 
pozemok pod predajným stánkom v rozsahu výmery 30  m2 vo výške: 0,20 €/m2/deň, za 
pozemok pod chodníkom v rozsahu výmery 6  m2 vo výške 1€/mesiac, s prevzatím 
zodpovednosti za starostlivosť o chodník smerujúci k novinovému stánku vo vlastníctve 
žiadateľky a za prípadné škody vzniknuté v spojení s jeho užívaním, po vysporiadaní všetkých 
záväzkov súčasnej nájomníčky a ukončení nájomného vzťahu, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko na predmete nájmu je 
umiestnený novinový stánok vo vlastníctve žiadateľky, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta, čo 
je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou  o 
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

Jitka Hejtmánková, Ul. A. Stodolu 160/8, Prievidza, IČO: 46682970, opakovane požiadala o  
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Ulici J. M. Hurbana, parc. 
reg. CKN č. 5086/1 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1428 m2, evidovaná na LV č. 1, 
za účelom rozšírenia terasy k zabehnutej prevádzke Gold Pub, v rozsahu výmery 21 m2, so 
záberom pozemku počas celého roka. Žiadateľka doložila  projektovú dokumentáciu k stavbe: 
„Terasa s prístreškom Gold Pub“. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  19.05.2020.  
MsR uznesením č. 165/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť nájom 
dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza, časť pozemku 
parcela registra C KN č. 5086/1 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1428 m2, evidovaná 
na LV č. 1, vo výmere 21 m2, pre Jitku Hejtmánkovú, A. Stodolu 160/8, Prievidza, IČO: 
46682970, za účelom rozšírenia terasy k zabehnutej prevádzke Gold Pub, nachádzajúcej sa na 
Ulici J. M. Hurbana, so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok: nájomného vo 
výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10., 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 
14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, dodržania predloženej projektovej 
dokumentácie a vizualizácie, odsúhlasenej architektkou mesta a s dobou výstavby terasy do 1 
mesiaca odo dňa schválenia nájmu časti pozemku mestským zastupiteľstvom, v opačnom 
prípade uhradí   pokutu  vo výške  150 €  za každý deň porušenia týchto podmienok, pričom 
nárok na   plnenie vzniká mestu  Prievidza  odo dňa zistenia porušenia podmienok a zaniká 
dňom, kedy dôjde k náprave, teda k súladu so schválenou vizualizáciou, pred ukončením 
nájomného vzťahu uvedie nájomca pozemok mesta do pôvodného stavu, spôsobom podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť  o všestranný rozvoj územia mesta 
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a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj 
obyvateľom mesta.  
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 4 poslanci za, 1 sa zdržal 
 
Spoločnosť TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, Kanianka, IČO: 36 797 006 požiadala 
o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy  č. 31/18, uzatvorenej s mestom Prievidza dňa 
27.8.2018, s účinnosťou od 28.8.2018, predmetom ktorej je nájom pozemkov v k. ú. Prievidza 
na Gazdovskej ulici (v zmysle uzatvoreného dodatku č. 1 k predmetnej zmluve).  
Spoločnosť žiada predĺžiť zmluvu do 31.12.2021 (pôvodne bola platnosť do troch rokov od 
účinnosti zmluvy, teda do 28.8.2021). 
MsR uznesením č. 166/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť uzatvorenie 
Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve  č. 31/18 so spol. TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, 
Kanianka, IČO: 36 797 006, predmetom ktorého je zmena čl. III Doba a skončenie nájmu bod 1 
takto: „1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021“. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, IČO: 36442151, 
požiadala o zriadenie vecného bremena na priznanie práva umiestnenia VN rozvádzača a 
uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných 
právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie, so vstupom na pozemok 
v ktoromkoľvek čase a ročnom období, k stavbe „11738 – Prievidza – Za Depom – Montáž VN 
rozvádzača“ na časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, parcela reg. CKN č. 
3796/2, ostatná plocha s výmerou 1320 m2 evidovaná na LV č. 1 (Ulica za depom), v rozsahu 
výmery 21 m2 , resp. spoločnosť žiada  o kúpu časti pozemku vo vlastníctve mesta,  v k. ú. 
Prievidza, parcela reg. CKN č. 3796/2, ostatná plocha s výmerou 1320 m2 evidovaná na LV č. 1 
(Ulica za depom), v rozsahu výmery 21 m2, za účelom umiestnenia VN rozvádzača a uloženia 
inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam k stavbe „11738 – Prievidza – Za 
Depom – Montáž VN rozvádzača“ na časti pozemku vo vlastníctve mesta. Ing. Erika Vašková 
uviedla, že  uznesením MsZ č. 327/19 zo dňa 30.09.2019 bol schválený technický návrh 
trasovania energetických IS po pozemkoch vo vlastníctve mesta k investičnému zámeru 
„11738-Prievidza-Za depom-Montáž VN rozvádzača“, predložený spol. Stredoslovenská 
distribučná, a.s. Žilina.  Podmienka posunutia navrhovanej spínacej stanice bola splnená. 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že spoločnosť porušila Memorandum, poškodili novú 
komunikáciu. Uviedol, že v tomto týždni je plánované rokovanie so spoločnosťou v tejto veci a 
navrhol primátorke mesta, aby žiadosť nateraz   rokovania MsR stiahla. Primátorka mesta 
žiadosť z rokovania stiahla. 

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.,  požiadali o udelenie súhlasu na postúpenie 
pohľadávky spoločnosti B Investment, spol. s r.o., IČO: 47 189 223, Panenská 6, 811 03 
Bratislava, ktorá vznikla na základe Uznania dlhu a prevzatia dlhu uzatvoreného podľa § 558 a 
§ 531 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 
21.12.2016, ktoré bolo uzatvorené medzi Mestom Prievidza ako dlžníkom a Technickými 
službami mesta Prievidza s.r.o. ako prenajímateľom, na Slovenskú basketbalovú asociáciu o. 
z., IČO: 17315166, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava. 
Dlh vznikol z dôvodu  vynaložených nákladov  spoločnosti B Investment, spol. s r.o. v súvislosti 
so stavebnými úpravami na prenajatom majetku.  
MsR uznesením č. 167/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť udelenie 
súhlasu na postúpenie pohľadávky spoločnosti B Investment, spol. s r.o., IČO: 47 189 223, 
Panenská 6, 811 03 Bratislava, ktorá vznikla na základe Uznania dlhu a prevzatia dlhu 
uzatvoreného podľa § 558 a § 531 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov zo dňa 21.12.2016, ktoré bolo uzatvorené medzi Mestom Prievidza ako 
dlžníkom a Technickými službami mesta Prievidza s.r.o. ako prenajímateľom, na Slovenskú 
basketbalovú asociáciu o. z., IČO: 17315166, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava. 
Prítomní: 5 poslancov 
Hlasovanie: 5 poslancov za 
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Žiadosť spoločnosti GRINGO, s. r. o., so sídlom Ul. A. Žarnova 820/16, 971 01 Prievidza 
predložila Ing. Natália Topáková. Spoločnosť požiadala o uzavretie Dodatku č.1 ku Kúpnej 
zmluve č. 25/19 uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka zo  dňa 08. 10. 2019 
medzi  mestom Prievidza ako predávajúcim  a spoločnosťou GRINGO, s. r. o., na strane 
kupujúceho, CE: 777/2019 zapísaná Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 
06. 11. 2019, pod číslom V 6291/2019, z dôvodu zmeny účelu KZ č. 25/19, nakoľko spoločnosť 
chce v nadstavbe budovy súpisné číslo 820, nachádzajúcej sa na Ulici A. Žarnova v Prievidzi 
vybudovať nadstavbu automumyvárne, bazénu s príslušenstvom – plávanie pre deti v zmysle 
predloženého pôdorysu.   
Ing. Branislav Bucák uviedol, že stanovisko výboru je síce negatívne, ale hlasovanie skončilo 3 
poslanci za, 3 proti.  Poslanci diskutovali o parkovacích miestach, ktoré má žiadateľ riešené pri 
prevádzke  STK. Ing. Ľuboš Jelačič poznamenal, že údajne obyvatelia prvých dvoch vchodov  
zámer nepodporujú . 
Primátorka mesta žiadosť z rokovania stiahla, opätovne požiadala o prerokovanie žiadosti 
v príslušných komisiách a VVO.  
 
František Zubáň a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 
Prievidza, požiadali o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C 
KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 55 m2, na účel vytvorenia 4 parkovacích miest 
z eko-drenážnych tvárnic – zavlažovacie tvárnice. Pozemok prináleží k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  
dňa 19. 05. 2020.  Žiadosť predkladala Ing. Natália Topáková.  
MsR uznesením č. 168/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť nájom 
dočasne prebytočného  majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  pozemku parcela 
registra C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 55 m2, zapísaného na LV č. 1, pre 
Františka Zubáňa a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 
Prievidza na účel vytvorenia 4 parkovacích miest z eko-drenážných tvárnic – zavlažovacie 
tvárnice, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadaný pozemok svojím 
umiestnením prináleží k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí vybudujú parkovacie 
plochy, a tie budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta 
pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za 
podmienky – nájomné vo výške 2,50 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou, s tým že nedôjde k výrubu vzratslých stromov a narušeniu zelene, po prevádzkovom 
čase objektu budú parkovacie miesta sprístupnené verejnosti  a po skončení nájmu má 
prenajímateľ prednostné právo odkúpiť od nájomcu vytvorené parkovacie miesta z eko – 
drenážných tvárnic za 1€.  
Prítomní: 6 poslancov za 
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Žiadosť Daniela Diana predložila JUDr. M. Kasalová, ref. právnej kancelárie.  
 
Daniel Dian, bytom Opatovce nad Nitrou 543, požiadal o súhlas na odstránenie montovaného 
objektu typu Okál na sídlisku Nové Mesto - Zapotôčky, ktorý sa nachádza na Ul. J. Fándlyho, 
ktorý je aktuálne vo vlastníctve mesta Prievidza, na jeho náklady a zodpovednosť, zároveň 
požiadal o odpustenie dlhu z titulu bezdôvodného obohatenia vo výške 2.943,20 €. 
Problematikou sa zaoberala MsR už na predchádzajúcich rokovaniach. Zámer mesta je 
odstrániť tento objekt z pozemku mesta.  
JUDr. M. Kasalová uviedla, že mesto oslovilo spol. SMMP, s.r.o., aby predložilo cenovú ponuku 
na odstránenie tohto objektu.  Náklady na odstránenie prevyšujú výšku dlhu.    
MsR uznesením č. 169/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta uzatvoriť 
kúpnu zmluvu s Danielom Dianom, bytom Opatovce nad Nitrou 543, ktorej predmetom je kúpa 
montovaného objektu typu Okál s príslušenstvom o rozmeroch 52 m2, toho času umiestneného 
na časti pozemku parc. CKN č. 5019/1 v k.ú. Prievidza zapísaného na LV č. 1, vo vlastníctve 
mesta Prievidza, nachádzajúceho sa na Ul. J. Fándlyho, za kúpnu cenu 1,00 €, za účelom jeho 
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následného odstránenia kupujúcim, vrátane terénnych úprav, najneskôr do 30 kalendárnych dní 
od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na jeho náklady a zodpovednosť, odpustiť dlh z titulu 
bezdôvodného obohatenia vo výške 2.943,20 € po preukázaní odstránenia objektu z parc. CKN 
č. 5019/1 v k.ú. Prievidza kupujúcim podľa časti 7.5 bod 7.5.3 písm. b) IS-80 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza. MsR zrušila uznesenie č. 60/20 zo dňa 17.02.2020.  
Prítomní: 6 poslancov za 
Hlasovanie: 6 poslancov za 

 
JUDr. Emília Kačmárová, právnička, predložila žiadosť Notárskeho úradu JUDr. Ľubice 
Rexovej, Bojnice, vo veci súhlasu s prevzatím majetku v dedičskej veci 14D/6/2020, Dnot 
16/2020 po poručiteľovi Jánovi Bartkovi, zomretom dňa 10.01.2020. 
JUDr. Emília Kačmárová uviedla, že sa  ide o človeka bez domova, jeho dcéra je tiež 
bezdomovkyňa.  Pozemok sa nachádza v k. ú. Diviacka Nová Ves.  Mesto rieši otázku 
naloženia s pohľadávkou vo výške 270 € predstavujúcu náklady za pohreb. Túto pohľadávku 
prihlásilo  mesto do dedičského konania vedeného Notárskym úradom JUDr. Ľubice Rexovej.  
MsR uznesením č. 170/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila primátorke mesta  
zaslať súhlasné vyjadrenie s prevzatím majetku nepatrnej hodnoty, a to pozemku parcela C KN 
č. 112 vo výmere 32 m2 v kat. území Diviacka Nová Ves, ktorý je predmetom dedičského 
konania po neb. Jánovi Bartkovi, zomr. 10.01.2020, naposledy trvalý pobyt mesto Prievidza, do 
vlastníctva mesta v súvislosti s nákladmi za zabezpečenie pohrebu. 
Prítomní: 6 poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov proti 
 
 

K bodu 27) 
„Diskusia“ 

Helena Dadíková  uviedla, že v médiách zachytila informáciu, že niektoré mestá majú svoje 
vlastné mestské holubníky.  Požiadala, aby sa mesto zaoberalo týmto podnetom.  
 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová hovorila o problematike voľného pohybu psov.  Konštatovala, že 
nie je úplne jednoznačné, či sa psy môžu voľne pohybovať po verejnom priestranstve.  JUDr. 
Róbert Pietrik uviedol, že  podmienky sú upravené aj vo VZN mesta Prievidza.  Primátorka 
mesta požiadala prednostu MsÚ, aby k danej problematike zvolal pracovné stretnutie aj za 
účasti pani poslankyne Ďurčovej a veci si vzájomne vysvetlili.  
 
Ing. Branislav Bucák hovoril o revitalizácii vnútrobloku na Ul. Ľ. Ondrejova a Ul.  I. Bukovčana. 
Konštatoval, že v lokalite chýbajú odpadkové koše a taktiež požiadal o označenie petangového 
ihriska.  
 

K bodu 28) 
„Záver“ 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomným za účasť 
a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  
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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa  01. 06. 2020 

 
Pripomienky overovateľov zápisnice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

...............................................     .................................................. 
          Ing. Ľuboš Jelačič    PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 
               overovateľ I.                   overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
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Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 01. 06. 2020 
od 125 do 170 

 
125. Program MsR 

126. Návrh VZN mesta Prievidza č.1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 
detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 
zariadeniach 

127. Návrh IS č. 110 o poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného príspevku pre 
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

128. Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
129. Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 11/2019 

o miestnych daniach 
130. Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku 
č. 2 

131. Návrh na zmenu uznesenia  MsZ č. 49/20  zo dňa 02. 03. 2020 (zmena názvu projektu) 
132. Návrh na zmenu v komisii školstva a kultúry 
133. Návrh na zmenu zástupcu mesta v Rade školy – ZŠ Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi 
134. Správa spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej 

zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2019 
135. Informácia o zúžení nehn. majetku spol. SMMP, s.r.o., v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 

29. 06. 2016 
136.   Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 46/20 (zvýšenie ZI spol. SMMP, s.r.o.) 
137.   Správa o činnosti ZpS a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2019 
138.   Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 

2019   
139. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2019 
140. Vyhodnotenie opakovanej OVS – prevod osobného motorového vozidla – víťaz MUDr. 

Pavol Barborík 
141. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2019 
142. Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS na rok 2020 
143. Návrh Doplnku č. 6 k IS č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza 
144. Návrh Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2019 a Hodnotiaca správa o plnení 

programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2019 
145. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 
146. Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb 
147. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Rastislavova ul. 

416/4, Prievidza 
148. Uzatvorenie Dohody o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti so spol. 

SPP – distribúcia, a.s. 
149. Žiadosť spol. Gordy, s.r.o., o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny ÚP 

CMZ mesta Prievidza 
150. Žiadosť F. Kuffera o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny ÚP mesta 

Prievidza 
151. Žiadosť Erika Rajnohu a Petra Wesserleho o obstaranie územnoplánovacej 

dokumentácie – ÚP mesta Prievidza 
152. Návrh na vyhlásenie OVS – nehnuteľnosti  - objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku 

a pozemku 
153. Žiadosť Spoločenstva domu 1205 o zriadenie vecného bremena 
154. Žiadosť Ing. Márie Halahyovej o kúpu časti pozemku 
155. Žiadosť Mateja Kovalíka o kúpu pozemku 
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156. Opakovaná žiadosť Petronely Wunderovej a MUDr. Daniely Hirnerovej o zámenu 
nehnuteľností 

157. Žiadosť Ing. Mgr. Petra Vrtáka o zriadenie vecného bremena 
158. Žiadosť Ing. Branislava Krchňavého, PhD. a Ing. Martiny Krchňavej o zriadenie vecného 

bremena 
159. Žiadosť Bc. Jozefa Briatku o prehodnotenie výšky sankcie za nedodržanie trasovania 

uloženia inžinierskych sietí 
160. Žiadosť spol. Mäsiarstvo Fantura, s.r.o., o nájom časti pozemku 
161. Žiadosť Jozefa Polkorába o nájom časti pozemku 
162. Žiadosť Miroslava Cebáka o kúpu pozemku 
163. Žiadosť spol. Kenoe, s.r.o., o nájom časti pozemku 
164. Žiadosť Tatiany Přibyl MariMad o nájom časti pozemku 
165. Opakovaná žiadosť Jitky Hejtmánkovej o nájom časti pozemku 
166. Žiadosť spol. TO-MY-STAV, s.r.o., o predĺženie platnosti NZ č. 31/18 
167. Žiadosť spol. TSMPD, s.r.o., o udelenie súhlasu na postúpenie pohľadávky spoločnosti 

B  Investment, s.r.o. 
168. Žiadosť Františka Zubáňa a manž. o nájom časti pozemku 
169. Žiadosť Daniela Diana o súhlas na odstránenie montovaného objektu 
170. Žiadosť Notárskeho úradu JUDr. Ľubice Rexovej vo veci súhlasu s prevzatím majetku po 

Jánovi Bartkovi 
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Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 01. 06. 2020 

od 125 do 170 
 

číslo: 125/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh programu MsR na deň 01. 06. 2020, 
II. schvaľuje 
 program MsR na deň 01. 06. 2020. 
 
číslo: 126/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, 
žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach,  

II. odporúča MsZ 
schváliť VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 
detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 
zariadeniach s pripomienkou: v § 6 Príspevok v školskom klube detí počas letných 
prázdnin  v bode 1 sa pred slovo „týždenný“ dopĺňa slovo „denný“.  

 
číslo: 127/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh IS č. 110 o poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného príspevku pre 
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,  

II. odporúča MsZ 
schváliť IS č. 110 o poskytovaní opatrovateľskej služby a finančného príspevku pre 
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s pripomienkou: v bode 9. Postup pri 
poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
neverejnému poskytovateľovi sa  
- v bode 9.4 sa text „do 14 dní“ nahrádza textom „do 14 pracovných dní“ 
- v bode 9. 5 sa text „do 30 dní“ nahrádza textom: „do 30 pracovných dní“.  
 

číslo: 128/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk,  
II. odporúča MsZ 
 schváliť VZN mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk. 
 
číslo: 129/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 11/2019 
o miestnych daniach,  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2020, ktorým sa mení VZN 
mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych daniach. 
 
 

číslo: 130/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
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návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku 
č. 2,   

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku 
č. 2. 
 

číslo: 131/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh na zmenu uznesenia  MsZ č. 49/20  zo dňa 02. 03. 2020 takto: 

v časti I. a v časti II. sa text : „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v 
Bojniciach “ nahrádza textom: „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“,  

II. odporúča MsZ 
 schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 49/20  zo dňa 02. 03. 2020 takto: 

v časti I. a v časti II. sa text : „Podpora kapacít verejnej správy v Prievidzi, Handlovej a v 
Bojniciach “ nahrádza textom: „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“.  

 
číslo: 132/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a)  informáciu, že vzdaním sa poslaneckého mandátu Mgr. Zuzany Vreckovej zaniká jej 
členstvo v komisii školstva a kultúry,  
b)  návrh na zvolenie Ing. Soni Babiakovej za členku komisie školstva a kultúry z radov 
poslancov,  
c) návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 519/18 zo dňa 3. 12. 2018 v znení uznesenia č. 
197/19 zo dňa 13. 5. 2019, ktorým bolo schválené zloženie komisie školstva a kultúry,  

II. odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 519/18 zo dňa 3. 12. 2018 v znení uznesenia                      
č. 197/19 zo dňa 13. 5. 2019 takto: v časti II. písm. b) sa vypúšťa „ Mgr. Zuzanu 
Vreckovú“,  

III. odporúča MsZ 
zvoliť za členku komisie školstva a kultúry z radov poslancov Ing. Soňu Babiakovú.  

 
číslo: 133/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu  zástupcu mesta v Rade školy – ZŠ Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza, 
II. odporúča MsZ  

zrušiť s účinnosťou od 8. 6. 2020 členstvo Mgr. Zuzany Vreckovej v Rade školy - ZŠ Ul. 
P. J. Šafárika 3, Prievidza, 

III. odporúča MsZ 
schváliť s účinnosťou od 8. 6. 2020 zmenu uznesenia MsZ č. 534/18  zo dňa 3. 12. 2018 
takto:  v časti II. písm. b)  ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza sa vypúšťa „Mgr. Zuzana 
Vrecková“,  

IV. odporúča MsZ 
schváliť s účinnosťou od 8. 6. 2020 delegovanie  Ing. Soni Babiakovej  ako zástupcu 
zriaďovateľa do Rady školy Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi. 

  
číslo: 134/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej 
zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2019, 

II. odporúča MsZ 
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zobrať na vedomie Správu spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom 
podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2019. 
 

číslo: 135/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 
2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13, 

II.  odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Informáciu o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej 
zmluvy zo dňa 29. 06. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13. 

 
číslo: 136/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 46/2020 zo dňa 2.3.2020,  
II. odporúča MsZ 

schváliť zmenu uznesenia MsZ č. 46/2020 zo dňa 2.3.2020 takto: v časti II. sa nahrádza 
pôvodný text „zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o., jediným 
spoločníkom mestom Prievidza o sumu 245 000,00 € na sumu 3 548 625,00 € s tým, že 
záväzok na nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza“ novým 
textom „zvýšenie základného imania spoločnosti SMMP, s. r. o., jediným spoločníkom 
mestom Prievidza o sumu 100.000,00 € na sumu 3.403.625,00 € s tým, že záväzok na 
nový peňažný vklad preberá jediný spoločník mesto Prievidza“. 
          

číslo: 137/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia 
rozpočtu k 31. 12. 2019,  

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie 
finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2019. 

 
číslo: 138/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020, 
II. odporúča MsZ 
 schváliť I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2020. 
 
číslo: 139/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2019 spracovanú 
mestským úradom, príspevkovou organizáciou KaSS a rozpočtovými organizáciami – 
základnými školami, ZUŠ L. Stančeka a Zariadením pre seniorov,  

II. odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Prievidza k 31. 
12. 2019 spracovanú mestským úradom, príspevkovou organizáciou KaSS 
a rozpočtovými organizáciami – základnými školami, ZUŠ L. Stančeka a Zariadením pre 
seniorov. 

 
číslo: 140/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                      

a) informáciu o opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
29.04.2020 na základe uznesenia MsZ č. 8/20 zo dňa 27.01.2020 o najvhodnejší návrh 
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na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta, a to osobného 
motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ 
PD722ET, rok výroby 2014; 

b) informáciu o doručení štyroch súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod 
hnuteľného majetku podľa písm. a) tohto bodu, a to od: 
- Viktora Nadzama, trvale bytom sídlisko Okulka 20/8, 093 01 Vranov nad Topľou 1, 

ponúknutá kúpna cena: 5 055,50 €, 
- Jozefa Šestáka, trvale bytom 1. Mája 388/8, 97242 Lehota pod Vtáčnikom , 

ponúknutá kúpna cena: 5 120,00 €, nesplnil podmienky OVS – nedoložil návrh 
kúpnej zmluvy, 

- Petra Rybanského, trvale bytom Lehotská 446/125, 972 71 Nováky, ponúknutá 
kúpna cena: 5 002,00 €, 

- MUDr. Pavla Barboríka, trvale bytom Bojnická cesta 591/55, 972 17 Kanianka, 
ponúknutá kúpna cena: 5 675,00 €; 

II.      vyhodnocuje  
opakovanú obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 29.04.2020  na 
základe uznesenia MsZ č.  8/20 zo dňa 27.01.2020 ako úspešnú, najvhodnejší súťažný 
návrh na prevod hnuteľného majetku podľa písm. a) bodu I. predložil MUDr. Pavol 
Barborík, Bojnická cesta 591/55, 972 17 Kanianka,  

III.     žiada primátorku mesta 
uzavrieť kúpnu zmluvu s MUDr. Pavlom Barboríkom, Bojnická cesta 591/55, 972 17 
Kanianka, ktorého súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného 
hnuteľného majetku mesta  v opakovanej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom 
Prievidza dňa 29.04.2020 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi             
č. 8/20 zo dňa 27.01.2020, bol vyhodnotený ako najvhodnejší s podmienkami:  
a)  kúpna cena: 5 675,00 € 

b)  úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

číslo: 141/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                      

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi za rok 2019, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského 
strediska v Prievidzi za rok 2019, 

III. odporúča MsZ 
uložiť riaditeľke KaSS v Prievidzi vyrovnať stratu vo výške –12.844,52 € z hlavnej 
činnosti z roku 2019 zo zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2019, ktorý bol vo výške         
+13.196,10 |€. 

 
číslo: 142/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                      

návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 
2020,  

II.   odporúča MsZ 
schváliť I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020 
vo výške 
- Celkové príjmy                                          869 081,00 € 

v tom dotácie od zriaďovateľa                  673 881,00 € 

                   z toho prevádzkové dotácie          666 881,00 €   

                   z toho kapitálové dotácie                  7 000,00 € 

- Celkové výdavky                                       869 081,00 €          

III.   odporúča MsZ určiť 
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v súlade s §24 ods. 1. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších predpisov pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 
Záväzné ukazovatele KaSS na rozpočtový rok 2019 po I. zmene rozpočtu KaSS: 
 
4) limit na mzdy, platy a služobné príjmy                             364 776,00 € 
5) výdavky na reprezentačné                                                          500,00 € 
6) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa                             673 881,00 € 

 
číslo: 143/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                      
 Návrh Doplnku č. 6 k Internej smernici č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza, 
II. odporúča MsZ 
 schváliť Doplnok č. 6 k Internej smernici č. 06 – Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza. 
 

číslo: 144/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                      

a) Návrh Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2019 a Hodnotiacu správu o plnení 
programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2019,  
b) Správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta Prievidza za rok 2019,  

II.  berie na vedomie 
a) Prebytok bežného rozpočtu mesta vo výške 1 777 012,31 € a schodok kapitálového 
rozpočtu mesta vo výške 6 295 963,93 €. Celkový schodok rozpočtu mesta vo výške                
4 518 951,62 €, zistený podľa ustanovenia § 10 odsek 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p., bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z prostriedkov 
rezervného fondu, z fondov podľa osobitných predpisov a z návratných zdrojov 
financovania, ktoré sa do rozpočtu mesta zapojili cez finančné operácie, 
b) Schodok rozpočtu v sume 4 518 951,62 €, zistený podľa ustanovenia § 10 odsek 3 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., sa upravuje o nevyčerpané prostriedky 
zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v celkovej výške 388 980,88 € a 
o finančné operácie v sume 4 645,99 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku, 
v súlade s ustanoveniami § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov, 

III.  odporúča MsZ schváliť  
a) Zostatok finančných operácií v sume 6 256 919,74 €, zistený podľa § 15 ods. 1            
písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., upravený o vysporiadanie celkového 
schodku rozpočtu v sume 4 518 951,62 €, o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a 
prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 388 980,88 € a o finančné operácie v 
sume 4 645,99 €, bude použitý na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 344 341,25 €. 
Na základe uvedeného sa schvaľuje skutočná tvorba Rezervného fondu za rok 2019 vo 
výške 1 344 341,25 €. 
b) Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2019. 

IV.  odporúča MsZ schváliť 
Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Prievidza za rok 2019 bez výhrad. 

 

číslo: 145/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                      

a) rozpočtové opatrenia č. 1 - 8, schválené v kompetencii primátorky mesta 

Prievidza; 

b) návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020;  
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c)  návrh na prijatie úverových zdrojov v roku 2020 – kontokorentný úver vo výške 

300 000 €, ktorý bude použitý na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami rozpočtu mesta, s lehotou splatnosti  k 31. 12. 2020; 

d)   použitie prostriedkov rezervného fondu, na úhradu bežných výdavkov v rozpočte 
mesta v roku 2020, v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  v súvislosti so šírením  
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19; 

e)  stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza, k návratným zdrojom financovania 
schválených  v rozpočte mesta pred ich prijatím: 
- úver vo výške 2 100 000 €, použitý na splatenie pôžičky od HBP, a. s,. bude 

mesto realizovať po schválení I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2020; 

- úver vo výške 1 620 000 €, použitý na financovanie kapitálových výdavkov 

schválených v rozpočte mesta v roku 2020, ktorý bude mesto realizovať po 

prijatí úveru vo výške 2 100 000 €; 

- k prijatiu kontokorentného úveru vo výške 300 000 €, do rozpočtu mesta v roku 

2020, s lehotou splatnosti k 31. 12. 2020; 

 

II. odporúča MsZ 
 schváliť  

a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020:  
            Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške          180 279 € 

v tom:   bežné príjmy      - 1 750 529 € 
    kapitálové príjmy          - 85 911 € 
    príjmové finančné operácie      2 016 719 € 

 
Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške         180 279 € 
v tom:   bežné výdavky          - 174 709 € 
    kapitálové výdavky                    - 277 552 € 
    výdavkové finančné operácie                                                632 540 €  

 
pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je nasledovná: 
 
Príjmová časť rozpočtu                     44 598 225 €   
v tom:   bežné príjmy                                                                34 408 622 € 
    kapitálové príjmy                   3 114 904 €                                                           
    príjmové finančné operácie               7 074 699 € 

 
Výdavková časť rozpočtu 
v tom:                                           44 598 225 €  
    bežné výdavky                 35 172 392 €  
    kapitálové výdavky                  5 477 044 €  
    výdavkové finančné operácie                 3 948 789 € 
 

 

b) použitie peňažného fondu mesta Prievidza v roku 2020 v zmysle I. zmeny rozpočtu 
takto: 

zvýšenie použitia Rezervného fondu v celkovej výške 1 888 573 €  
v tom: 
- zvýšenie o 154 284 € - splátka istiny úveru z roku 2014; 
- zvýšenie o 2 150 € - splátka istiny úveru z roku 2015; 
- zvýšenie o 73 680 € - splátka istiny úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP; 
- zvýšenie o 356 400 € - splátka istiny úveru z roku 2017; 
- zvýšenie o 88 080 € - splátka istiny úveru z roku 2018; 
- zvýšenie o 163 356 € - splátka istiny úveru z roku 2019; 
- zvýšenie o 180 000 € - splátka istiny úveru z roku 2019; 
- zvýšenie o 99 000 € - splátka istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o.; 
- zvýšenie o 138 620 € - splátka istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR; 
- zvýšenie o 52 500 € - splátka úveru z pôžičky HBP; 
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- zvýšenie o 100 000 € - vklad do základného imania SMMP, s.r.o., na splátky 
úveru a iné náklady; 
- zvýšenie o 480 503 € - na bežné výdavky v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 
67/2020; 

III.  odporúča MsZ 
splnomocniť primátorku mesta  
rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úverov a o podmienkach poskytnutia úverových 
zdrojov. 

 
 

číslo: 146/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  
            a) návrh Doplnku č. 1 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb;  
b) pripomienku MsR k návrhu Doplnku č. 1 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania 
poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb, 

II. odporúča MsZ 
schváliť Doplnok č. 1 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších fyzických osôb s pripomienkou: v bode 1. sa text: „Na obdobie od 1.6.2020 do 
31.12.2020 sa všetky sumy odmien a príspevkov uvedených v Prílohe k Zásadám 
odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb znižujú o 50%.“ 
vypúšťa a nahrádza textom: „Na obdobie od 1.6.2020 do 31.12.2020 sa o 50 % znižujú 
odmeny poslancov MsZ uvedených v Prílohe k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ 
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb v bode 1. Odmeňovanie poslancov MsZ písm. a) až 
f) a h).“ 
 

číslo: 147/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, ktorý je v správe Základnej školy, 
Rastislavova ulica 416/4, Prievidza v celkovej obstarávacej cene  98 710,89 € podľa 
vypracovaného zoznamu. Kopírovacie stroje, tlačiarne, dataprojektory, vizualizéry, 
skenery,  notebooky, počítače, monitory, softvery po obhliadke odborných špecialistov 
sú po dlhoročnom používaní neopraviteľné - neschopné ďalšieho používanie bez 
uskutočnenia ďalšej opravy. Oprava je nerentabilná vzhľadom na vysoké náklady opravy 
a nedostupnosť dielov na vykonanie opravy. Golfové ihrisko bolo výrazne poškodené 
povodňou v roku 2010 a odvtedy neslúži svojmu účelu. Pozemok na ktorom stojí bol 
delimitovaný v roku 2016 pod správu ZUŠ Ľ. Stančeka Prievidza,  

II. odporúča MsZ 
schváliť vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, ktorý je v správe Základnej školy, 
Rastislavova ulica 416/4, Prievidza v celkovej obstarávacej cene  98 710,89 € podľa 
vypracovaného zoznamu. Kopírovacie stroje, tlačiarne, dataprojektory, vizualizéry, 
skenery,  notebooky, počítače, monitory, softvery po obhliadke odborných špecialistov 
sú po dlhoročnom používaní neopraviteľné - neschopné ďalšieho používanie bez 
uskutočnenia ďalšej opravy. Oprava je nerentabilná vzhľadom na vysoké náklady opravy 
a nedostupnosť dielov na vykonanie opravy. Golfové ihrisko bolo výrazne poškodené 
povodňou v roku 2010 a odvtedy neslúži svojmu účelu. Pozemok na ktorom stojí bol 
delimitovaný v roku 2016 pod správu ZUŠ Ľ. Stančeka Prievidza. 

 
číslo: 148/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

informáciu o „Dohode o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti“, 
predloženú spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 
Bratislava,  v súvislosti s realizáciou investičnej akcie: „Spojovací chodník medzi 
Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou“,  

II.  odporúča MsZ  
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schváliť uzatvorenie „Dohody o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti“, 
so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava,  
predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 
vybudovaní/umiestnení stavby „Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou 
a Malonecpalskou ulicou“.  

 
číslo: 149/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

žiadosť spol. Gordy s.r.o., Staničná ul. 30081/2, Prievidza, vlastníka parciel CKN 
2375/1,2,3;1184/28 KU Prievidza,  o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie 
„Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza, funkčno-
priestorového bloku FPB 1-1.2 s možnosťou zahrnutia existujúcich objektov na CKN 
2375/1, 1184/28 KU Prievidza do zástavby polyfunkčných objektov“,  

II. odporúča MsZ 
 schváliť  

a) obstaranie „Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza, 
funkčno-priestorového bloku FPB 1-1.2 s preriešením možnosti zahrnutia existujúcich 
objektov na CKN 2375/1, 1184/28 KU Prievidza do zástavby polyfunkčných objektov“, 
- žiadateľ Gordy s.r.o., Staničná ul. 30081/2, Prievidza, vlastník parciel CKN 
2375/1,2,3;1184/28 KU Prievidza, s odkladacou podmienkou:  realizácia stavby sa 
uskutoční až po zmene ÚPN CMZ a po riadnom ukončení projektu financovaného zo 
zdrojov EÚ (t.j. po prevzatí a skolaudovaní stavby 9.koľaje),.  

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej 
dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie „Zmeny územného plánu centrálnej 
mestskej zóny mesta Prievidza, funkčno-priestorového bloku FPB 1-1.2 s preriešením 
možnosti zahrnutia existujúcich objektov“ na CKN 2375/1, 1184/28 KU Prievidza do 
zástavby polyfunkčných objektov“, žiadateľom spol. Gordy s.r.o., Staničná ul. 
30081/2, Prievidza, vo výške 100 % z celkových nákladov na obstaranie. 

 
číslo: 150/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

žiadosť Františka Kűffera, Ul. J.Jesenského 2885/10C, Prievidza, vlastníka parciel CKN 
5250, 5251, 5252 KU Prievidza o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 
územného plánu mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok FPB 1-3-1 zmena funkcie zo 
zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou, na obytné územie (bývanie) – 
individuálne formy“,  

II. odporúča MsZ 
 schváliť  

a) obstaranie „Zmeny územného plánu mesta Prievidza, funkčno-priestorový blok FPB 
1-3-1 zmena funkcie zo zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou, na 
obytné územie (bývanie) – individuálne formy“, - žiadateľ  František Kűffer, Ul. 
J.Jesenského 2885/10C, Prievidza, vlastník parciel CKN 5250,5251,5252 KU 
Prievidza,  

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej 
dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie „Zmeny územného plánu mesta 
Prievidza, funkčno-priestorový blok FPB 1-3-1, zmena funkcie zo zmiešaného územia 
s prevažne mestskou štruktúrou, na obytné územie (bývanie) – individuálne formy“,  
žiadateľom  Františkom Kűfferom, Ul. J. Jesenského 2885/10C, Prievidza,  vo výške 
100 % z celkových nákladov na obstaranie. 

 
číslo: 151/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

žiadosť Erika Rajnohu, Cintorínska 1699/77, Bojnice a Petra Wesserleho, Prievidzská 
57/72, Nitrianske Pravno, vlastníkov parcely CKN 3946/87 KU Prievidza o obstaranie 
územnoplánovacej dokumentácie – „Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny 
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mesta Prievidza (ÚPN CMZ Prievidza), funkčno-priestorový blok FPB 13-2.1, posunutie 
stavebnej čiary“, s úpravou existujúcich regulatívov – posunutie stavebnej čiary smerom 
ku komunikácii – Ul. M. Falešníka,  

II. odporúča MsZ 
 schváliť  

a) obstaranie  „Zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN 
CMZ Prievidza), funkčno-priestorový blok FPB 13-2.1, posunutie stavebnej čiary“, 
žiadatelia Erik Rajnoha, Cintorínska 1699/77, Bojnice a Peter Wesserle, Prievidzská 
57/72, Nitrianske Pravno, vlastníkov parcely CKN 3946/87 KU Prievidza s úpravou 
existujúcich regulatívov – posunutie stavebnej čiary smerom ku komunikácii – Ul. M. 
Falešníka,  

b) oprávnenú požiadavku mesta Prievidza, ako obstarávateľa územnoplánovacej 
dokumentácie, na úhradu nákladov za obstaranie „Zmeny územného plánu centrálnej 
mestskej zóny mesta Prievidza (ÚPN CMZ Prievidza), funkčno-priestorový blok FPB 
13-2.1 - posunutie stavebnej čiary“, pre žiadateľov Erik Rajnoha, Cintorínska 1699/77, 
Bojnice a Peter Wesserle, Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno, vo výške 100 % 
z celkových nákladov na obstaranie. 

           
číslo: 152/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

návrh mesta Prievidza na vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. 
Prievidza, a to  objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, 
orientačné číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva č. 12116  ako budova školy, druh 
stavby  11,  na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie 
a pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie.  
Geometrickým plánom bola stavba – budova školy súpisné číslo 1938 na pozemku 
parcela registra C KN č. 829/14 reálnou deľbou rozdelená na dve samostatné funkčne 
schopné stavby, ktoré majú rozdielny typ konštrukcie ako i účel. Stavba spĺňa technické 
podmienky reálnej deľby nehnuteľnosti. Jedná sa o stavbu školský pavilón s učebňami 
a hygienickým zariadením na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 530 m2 a stavbu skladu na novovytvorenom pozemku 
parcela registra C KN č. 829/47 s výmerou 49 m2,     

II.  odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, a to objekt bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1938, 
orientačné číslo 12 B, vedenej na liste vlastníctva č. 12116  ako budova školy, druh 
stavby  11,  na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 530 m2, vrátane vonkajšej kanalizácie a kanalizačnej šachty a pozemku 
parcela registra C KN č. 829/14, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 530 m2, 
nehnuteľnosti odčlenené Geometrickým plánom č. 48185655-244/2019, vyhotoveným 
Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM dňa 29. 10. 2019, úradne overeným Ing. Angelikou 
Oršulovou dňa 13. 11. 2019 pod č. 1213/2019,  vedené na liste vlastníctva č. 12116 
(Geometrickým plánom bola stavba – budova školy súpisné číslo 1938 na pozemku 
parcela registra C KN č. 829/14 reálnou deľbou rozdelená na dve samostatné funkčne 
schopné stavby, ktoré majú rozdielny typ konštrukcie ako i účel. Stavba spĺňa technické 
podmienky reálnej deľby nehnuteľnosti. Jedná sa o stavbu školský pavilón s učebňami 
a hygienickým zariadením na pozemku parcela registra C KN č. 829/14, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 530 m2 a stavbu skladu na novovytvorenom pozemku 
parcela registra C KN č. 829/47 s výmerou 49 m2),     
formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 

1. účel využitia: na podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta, 

2. kúpna cena objektu vrátane vonkajšej kanalizácie a kanalizačnej šachty    

    a pozemku pod objektom: minimálne vo výške 178 674,09 € ( Znalecký posudok  

    č. 15/2019, vyhotovený spoločnosťou AUDING, s. r. o., Prievidza),    

3. termín úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
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      4. víťaz súťaže sa zaviaže rešpektovať Územný plán mesta Prievidza v časti 

          „ Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky“,  

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

 
číslo: 153/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

žiadosť Spoločenstva domu 1205, so sídlom v Prievidza, Krajná 24/1, IČO: 31 203 035, 
o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v 
k. ú. Prievidza (Krajná ulica) parcela registra C KN č. 30, ostatné plochy s výmerou 12 
473 m2, právo umiestnenia balkónov nad pozemok mesta Prievidza v rámci obnovy 
bytového domu. Hĺbka balkóna 1,2  m ; šesť radov v šírke 2,3 m.  Predpokladaný rozsah 
vecného bremena 42,290 m * 1,2 m. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 30, ostatné 
plochy s výmerou 12 473 m2, právo umiestnenia balkónov nad pozemok mesta Prievidza 
v rámci obnovy bytového domu, v prospech Spoločenstva domu 1205, IČO: 31 203 035, 
podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy 
pozemku v m2 zaťaženého vecným bremenom a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj 
pozemku, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena 
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2, a za podmienok: 
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu s 
rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, 
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

 
číslo: 154/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a)    žiadosť Ing. Márie Halahyjovej,  trvalý pobyt Ul. A. Sládkoviča č. 15/15,  971 01  
Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v   k. ú. Prievidza,  časti  pozemku  parcela  registra                
C  KN č.  1161/2, záhrady v rozsahu výmery 90 m2, na účel rozšírenia záhrady. 
Pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti žiadateľky  na Ul. A. Sládkoviča zo strany 
železnice. O túto časť pozemku sa stará 35 rokov, na základe čoho žiada si kúpu za 
minimálnu prípadne symbolickú cenu,   
b)     informáciu, že dňa 19. 05. 2020 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta 
previesť  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v k. ú. Prievidza,  podľa písmena a) 
tohto bodu, pre Ing. Máriu Halahyjovú, trvalý pobyt Ul. A. Sládkoviča č. 15/15,  971 01  
Prievidza, na účel rozšírenia záhrady,  

II.       odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v   k. ú. Prievidza,  pozemku  
parcela  registra    C  KN č.  1161/12, záhrady  s výmerou 98 m2,  zameraného 
a odčleneného z pozemku parcela registra C KN č. 1161/2, záhrady s výmerou 395 m2, 
Geometrickým plánom č. 52 433 927-12/2020, vyhotoveným spoločnosťou 
GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01  Prievidza, úradne overeným 
Ing. Barborou Petriskovou dňa 14. 02. 2020 pod číslom 164/2020, vedeného na liste 
vlastníctva č. 1,  pre Ing. Máriu Halahyjovú,  trvalý pobyt Ul. A. Sládkoviča č. 15/15,  971 
01  Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel  rozšírenia záhrady, spôsobom prevodu 
pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že 
žiadaný pozemok je pre mesto nevyužiteľný a svojím umiestnením je  bezprostredne 
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - kupujúcej. 
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číslo: 155/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a)     žiadosť Mateja Kovalíka,  trvalý pobyt Dúbravská ul. č. 938/13,  971 01  Prievidza, 
o kúpu nehnuteľností v   k. ú. Prievidza,  pozemku parcela registra C KN č. 2850/3, 
zastavané plochy   a nádvorie   s výmerou   106 m2,   v celosti a časti  pozemku  parcela  
registra    C  KN č.  2852/2, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 52 m2, na 
účel prístupu k rodinnému domu  vo vlastníctve  žiadateľa. Pozemky sa nachádzajú   
vedľa Ul. M. Medveckej, 
b)     informáciu, že dňa 19. 05. 2020 bol   na úradnej   tabuli   zverejnený zámer mesta 
previesť  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti  v k. ú. Prievidza,  podľa písmena a) 
tohto bodu, pre Mateja Kovalíka,  trvalý pobyt Dúbravská ul. č. 938/13,  971 01  
Prievidza, na účel prístupu k rodinnému domu,  

II.      odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností  v   k. ú. Prievidza, pozemku 
parcela registra C KN č. 2850/3, zastavané plochy   a nádvorie   s výmerou   106 m2,   
v celosti a   pozemku  parcela  registra    C  KN č.  2852/4, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 52 m2, zameraného a odčleneného z pozemku parcela registra C KN č. 
2852/2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 605 m2, Geometrickým plánom č. 
52 433 927-27/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s. r. o., so sídlom 
Košovská cesta 1, 971 01  Prievidza, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 
28. 02. 2020 pod číslom 236/2020, pozemky spolu s výmerou 158 m2, vedené na liste 
vlastníctva č. 1, pre Mateja Kovalíka,  trvalý pobyt Dúbravská ul. č. 938/13,  971 01  
Prievidza, za cenu 20,00 €/m2, na účel  prístupu k rodinnému domu, spôsobom prevodu 
pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že 
žiadané pozemky sú pre mesto nevyužiteľné a svojím umiestnením sú  bezprostredne 
priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa - kupujúceho. 

 
číslo: 156/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

opakovanú žiadosť Petronely Wunderovej, trvalý pobyt Nábr. sv. Cyrila č. 359/23, 
Prievidza a MUDr. Daniely Hirnerovej, trvalý pobyt Západ č. 1056/13, Trstená o zámenu 
nehnuteľností, a to časti pozemku v ich vlastníctve, parcela registra C KN č. 2118/2, 
zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 256 m2, zapísaný na LV č. 5494 v k.ú. 
Prievidza, nachádzajúci sa za Meštianskym domom v Prievidzi na Námestí slobody, za 
časť pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, parcela registra C KN č. 2118/1, 
zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 195 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. 
Prievidza,   

II.  neodporúča MsZ 
schváliť zámenu nehnuteľností, a to časti pozemku v ich vlastníctve, parcela registra C 
KN č. 2118/2, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 256 m2, zapísaný na LV č. 
5494 v k.ú. Prievidza, nachádzajúci sa za Meštianskym domom v Prievidzi na Námestí 
slobody, vo vlastníctve Petronely Wunderovej, trvalý pobyt Nábr. sv. Cyrila č. 359/23, 
Prievidza a MUDr. Daniely Hirnerovej, trvalý pobyt Západ č. 1056/13, Trstená za časť 
pozemku, parcela registra C KN č. 2118/1, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 
výmery 195 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza.  

 

číslo: 157/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) žiadosť Ing. Mgr. Petra Vrtáka, trvalý  pobyt Prievidza,  Ul. F. Madvu 333/31, o 
zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemku v k. 
ú. Prievidza  (Ul. A. Sládkoviča) parcela registra C KN č. 1154/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 3968 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky NN 
a prípojky vody k prestavbe rodinného domu. Rozsah vecného bremena podľa doloženej 
pracovnej verzie GP je 24 m2, 
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b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 110/2020, ktorú 
vyhotovila spoločnosť  GEOMAP Prievidza dňa 14.05.2020 s vyznačením priebehu IS 
spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1 (na 
základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej verzii 
GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18); 

II.  odporúča  MsZ 
schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 1154/1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3968 m2 v časti diel 1 v rozsahu výmery 24 m2, 
právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky NN a prípojky vody k prestavbe rodinného 
domu, v prospech vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza parcela registra C KN č. 1177, 
podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 – 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy 
pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného 
pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť 
prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena 
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 40,00 €/m2, a za podmienok: 
- inžinierske siete realizovať pretlakom popod komunikáciu, 
- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo 
výške 150 eur za každý deň omeškania, 
- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu s 
rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, 
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia, 
- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta. 
 

číslo: 158/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) žiadosť Ing. Branislava Krchňavého, PhD. a Ing. Martiny Krchňavej, spoločný trvalý  
pobyt Prievidza,  Južná 169/7, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta 
Prievidza strpieť na časti pozemkov v k. ú. Hradec (Pavlovska ulica) parcela registra C 
KN č. 464/18, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 39 m2, parcela registra C KN č. 
542/4,  zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 1597 m2   a parcela registra E KN č. 
849, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 509 m2, právo uloženia inžinierskych sietí – 
prípojky vody, plynu a elektriky k novostavbe rodinného domu. Rozsah vecného 
bremena podľa doloženej pracovnej verzie GP je 22 m2, 
b) informáciu o doloženej pracovnej verzii Geometrického plánu č. 48185655-49/2020, 
ktorú vyhotovil Patricius Sova - GEOSKTEAM dňa 21.04.2020 s vyznačením priebehu IS 
spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1-3 
(na základe doloženej projektovej dokumentácie), pričom geodet doložil k pracovnej 
verzii GP aj zoznam súradníc (v zmysle uznesenia MsZ č. 114/18); 

II.  odporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec parcela registra C KN č. 464/18, 
zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 39 m2, parcela registra C KN č. 542/4,  
zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 1597 m2   a parcela registra E KN č. 849, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 509 m2 v časti diel 1-3 v rozsahu výmery 22 m2, 
právo uloženia inžinierskych sietí – prípojky vody, plynu a elektriky k novostavbe 
rodinného domu, v prospech vlastníkov pozemku v k. ú. Hradec parcela registra C KN č. 
507, podľa zamerania geometrickým plánom na dobu neurčitú za odplatu podľa IS č. 80 
– Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, ktorá sa určí ako násobok rozlohy 
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pozemku v m2, vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky ochranného 
pásma po každej strane a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť 
prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozemkov pri prevode 
vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č. 1 zásad, minimálne vo výške 300,00 €; cena 
pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 10,00 €/m2, a za podmienok: 

-  inžinierske siete realizovať pretlakom popod komunikáciu,  

- podmienkou je, že investor sa písomne zaviaže, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia 
rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinierskych sietí, bude priebežne a bez meškania 
zabezpečovať odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia 
konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka alebo poklesom výplne výkopu a bude 
uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád, a tiež uhradí pokutu vo 
výške 150 eur za každý deň omeškania, 

- žiadateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá spolu s 
rozhodnutím o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza, 
bude podmienkou aj pre stavebné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia, 

- žiadateľ je povinný umiestniť merače na pozemku vlastníka alebo žiadateľa (t. j. nie na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta). 

 

číslo: 159/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

stanovisko  k oznámeniu rozhodnutia MsZ číslo 13/20 zo dňa 27.01.2020  a  žiadosť Bc. 
Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná  717/32, o prehodnotenie výšky 
sankcie za nedodržanie trasovania uloženia inžinierskych sietí v zmysle uznesenia MsZ 
č.  13/20 zo dňa 27.01.2020 (zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 408/17 dňa 02.10.2017 v znení uznesenia č. 13/20 dňa 
27.01.2020, uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena dňa 
04.12.2017),  

II.  odporúča MsZ 
 schváliť  

a)    zníženie sankcie  pre Bc. Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul.  

717/32, a to  na celkovú výšku 720,00 €, čo predstavuje 10 % z vyčíslenej zmluvnej 
pokuty za obdobie od 11.12.2019 (deň nasledujúci po dni doručenia GP) do 27.01.2020 
(vrátane, deň zasadnutia MsZ),  
b)    zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 13/20 dňa 27.01.2020 takto: 

v časti II. schvaľuje sa bod c) nahrádza znením „ sankcie za nedodržanie trasovania – 
uloženia inžinierskych sietí, a to vo výške 720,00 €, čo predstavuje 10 % z vyčíslenej 
zmluvnej pokuty za obdobie od 11.12.2019 (deň nasledujúci po dni doručenia GP) do 
27.01.2020 (vrátane, deň zasadnutia MsZ).“ 

číslo: 160/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti Mäsiarstvo Fantura s.r.o., Ul. S. Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 
45 438 528 o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Ulici 
J. Kráľa, parc. reg. CKN č. 99 – ostatná plocha, s výmerou 12713 m2, evidovaná na LV 
č. 1,  v predpokladanej výmere 22,4 m2, za účelom vybudovania sezónnej terasy pre 
jedáleň Kolotoč a rozšírenia kapacity a spríjemnenia konzumu obedov občanom 
Prievidze + sprístupnenie imobilným zákazníkom a matkám s kočíkmi, 

II.   odporúča  MsZ  
schváliť  
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. . 99 – ostatná 
plocha, s výmerou 12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  pre spoločnosti Mäsiarstvo Fantura 
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s.r.o., Ul. S. Chalupku 175/55, Prievidza, IČO: 45 438 528, za účelom vybudovania 
sezónnej terasy pre jedáleň Kolotoč a rozšírenia kapacity a spríjemnenia konzumu 
obedov občanom Prievidze + sprístupnenie imobilným zákazníkom a matkám s kočíkmi, 
v rozsahu výmery 22,4 m2, s celoročným užívaním,  
b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko 
nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta,  
c) za podmienok: 

 nájomného vo výške:  

0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.  

0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4.  

 na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou  

 po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu 

 vonkajšiu terasu zriadiť podľa predložených vizualizácií 

číslo: 161/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

žiadosť Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 
820, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN                     
č. 2122/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3102 m2, v predpokladanej výmere 25 
m2, nachádzajúcom sa na Námestí slobody, za účelom predaja pečených gaštanov, 
vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 
01.12.2020 do 03.01.2021. Spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady. 

II.   odporúča MsZ  
schváliť  
a) zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: 

nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 2122/1, 
zapísaný na LV č. 1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3102 m2, 
v predpokladanej výmere 25 m2, nachádzajúcom sa na Námestí slobody, pre 
Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 
820, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych 
výrobkov, varenej kukurice a nealko nápojov v termíne od 01.12.2020 do 
03.01.2021, 

b) spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodneného tým, že 
medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia 
mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, 
ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta,  

c) za podmienok: nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň,  na dobu určitú  od 1.12.2020 

do  03.01.2021 s tým, že spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady 

a že stánok prispôsobí architektonickému vzhľadu susedných drevených stánkov 

vrátane farebnosti strechy. 

číslo: 162/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) žiadosť Miroslava Cebáka, Ul. T. Milkina, 586/8, Prievidza o kúpu nehnuteľnosti, 
pozemku vo vlastníctve mesta, v k. ú. Prievidza,  parcelu registra CKN  č. 3796/24 – 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, evidovaná na LV 1. Ide o pozemok pod 
garážou so súp. č. II. 1568 na Ulici za depom,  ktorú žiadateľ kúpil od Ferdinanda 
Vranku, ktorý predmetný pozemok užíval na základe nájomnej zmluvy č. 15/2012. 
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Všetky pozemky pod garážami boli v uvedenej lokalite už predané za cenu 41,31 €/ m2 
(uzn. MsZ č. 452/15), 
b) žiadosť Ferdinanda Vranku o ukončenie nájomnej zmluvy  č. 15/2012,  
c) informáciu, že dňa 19.5.2020 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta previesť 
prebytočný majetok mesta, podľa písmena a) tohto bodu pre Miroslava Cebáka, za cenu 
41,31 €/ m2,  

II. odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza,  
pozemok pod garážou, parcela registra CKN  č. 3796/24 – zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 18 m2, evidovaná na LV 1, pre Miroslava Cebáka, Ul. T. Milkina, 586/8, 
Prievidza, za cenu 41,31 €/ m2,  za účelom majetkovoprávneho usporiadania, spôsobom 
prevodu nehnuteľného majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý 
je odôvodnený tým, že uvedený pozemok sa nachádza pod stavbou, ktorá je vo 
vlastníctve žiadateľa a je pre mesto nevyužiteľný. 

 
číslo: 163/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) žiadosť spoločnosti Kenoe s.r.o., Lomnica 502, 972 27 Liešťany, IČO: 52 548 848, 
o nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, v k. ú. Prievidza, parcela reg. 
CKN č.  2238/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 842 m2 , evidovaná na LV 1, 
v rozsahu výmery 55 m2, za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia – terasy pred 
prevádzkou reštaurácie, nachádzajúcej sa na Pribinovom námestí, so záberom pozemku 
počas celého roka,  
b) informáciu, že dňa 19.05.2020 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný  nehnuteľný majetok mesta podľa písmena a) 
tohto bodu, pre spoločnosť Kenoe s.r.o.,  

II.   odporúča MsZ  
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcela registra CKN č.  2238/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 842 m2 , evidovaná na LV 1, vo výmere 55 m2, pre spoločnosť Kenoe s.r.o., 
Lomnica 502, 972 27 Liešťany, IČO: 52 548 848, za účelom zriadenia vonkajšieho 
sedenia – terasy pred prevádzkou reštaurácie, nachádzajúcej sa na Pribinovom 
námestí,   so záberom pozemku počas celého roka, za podmienok: nájomného vo 
výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. 
do 14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, po uplynutí doby nájmu 
žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu, riešenia vzhľadu terasy s architektom 
mesta v zmysle Regulatívov letných terás na Námestí slobody, spôsobom podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť  o všestranný 
rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať 
služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta. 

 
číslo: 164/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) žiadosť Tatiany Přibyl MariMad, Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, Prievidza, IČO: 46900128, 
o  nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta v k. ú. Prievidza, časti pozemku na ul. P. J. 
Šafárika parcely CKN č. 5036/1, za účelom umiestnenia stánku v rozsahu 36 m2. Ide 
o prechod nájmu po Jane Letavajovej, ktorá požiadala o ukončenie nájomného vzťahu 
(NZ č. 32/2013) z dôvodu predaja stánku žiadateľke p. Přibyl,  

b) informáciu, že dňa 19.05.2020 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný  nehnuteľný majetok mesta podľa písmena a) 
tohto bodu, pre Tatianu Přibyl MariMad,  

II.   odporúča MsZ  
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schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie s 
výmerou 50993 m2, zapísaný na LV  č. 1, vo výmere 36 m2, pre Tatianu Přibyl, so sídlom 
Ul. Ľ. Ondrejova 845/18, Prievidza, IČO: 46900128, za účelom umiestnenia novinového 
stánku, za podmienok nájomného: za pozemok pod predajným stánkom v rozsahu 
výmery 30  m2 vo výške: 0,20 €/m2/deň, za pozemok pod chodníkom v rozsahu výmery 6  
m2 vo výške 1€/mesiac, s prevzatím zodpovednosti za starostlivosť o chodník smerujúci 
k novinovému stánku vo vlastníctve žiadateľky a za prípadné škody vzniknuté v spojení 
s jeho užívaním, po vysporiadaní všetkých záväzkov súčasnej nájomníčky a ukončení 
nájomného vzťahu, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, spôsobom 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko na predmete nájmu je umiestnený novinový 
stánok vo vlastníctve žiadateľky, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta, čo je v súlade so 
základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou  o všestranný 
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
číslo: 165/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) opakovanú žiadosť Jitky Hejtmánkovej, Ul. A. Stodolu 160/8, Prievidza, IČO: 
46682970, o  nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti mestského pozemku na Ulici J. 
M. Hurbana, parc. reg. CKN č. 5086/1 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1428 
m2, evidovaná na LV č. 1, za účelom rozšírenia terasy k zabehnutej prevádzke Gold 
Pub, v rozsahu výmery 21 m2, so záberom pozemku počas celého roka,  
b) doloženie projektovej dokumentácie k stavbe: „Terasa s prístreškom Gold Pub“ 
c) informáciu, že dňa 19.05.2020 bol na úradnej tabuli mesta zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný  nehnuteľný majetok mesta podľa písmena              
a) tohto bodu, pre Jitku Hejtmánkovú,  

II.   odporúča MsZ  
schváliť nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, nehnuteľnosť  v k. ú. 
Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 5086/1 – zastavaná plocha a nádvorie, 
s výmerou 1428 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 21 m2, pre Jitku Hejtmánkovú, A. 
Stodolu 160/8, Prievidza, IČO: 46682970, za účelom rozšírenia terasy k zabehnutej 
prevádzke Gold Pub, nachádzajúcej sa na Ulici J. M. Hurbana, so záberom pozemku 
počas celého roka, za podmienok: nájomného vo výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 
15.4. do 15.10., 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou, dodržania predloženej projektovej dokumentácie 
a vizualizácie, odsúhlasenej architektkou mesta a s dobou výstavby terasy do 1 mesiaca 
odo dňa schválenia nájmu časti pozemku mestským zastupiteľstvom, v opačnom 
prípade uhradí   pokutu  vo výške  150 €  za každý deň porušenia týchto podmienok, 
pričom nárok na   plnenie vzniká mestu  Prievidza  odo dňa zistenia porušenia 
podmienok a zaniká dňom, kedy dôjde k náprave, teda k súladu so schválenou 
vizualizáciou, pred ukončením nájomného vzťahu uvedie nájomca pozemok mesta do 
pôvodného stavu, spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi 
základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
platnom znení, patrí aj starostlivosť  o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho 
obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom 
mesta.  

 
číslo: 166/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti TO-MY-STAV s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, Kanianka, IČO: 36 797 
006 o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy  č. 31/18, uzatvorenej s mestom Prievidza 
dňa 27.8.2018, s účinnosťou od 28.8.2018, predmetom ktorej je nájom pozemkov v k. ú. 
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Prievidza na Gazdovskej ulici (v zmysle uzatvoreného dodatku č. 1 k predmetnej 
zmluve).  
Spoločnosť žiada predĺžiť zmluvu do 31.12.2021 (pôvodne bola platnosť do troch rokov 
od účinnosti zmluvy, teda do 28.8.2021),  

II.  odporúča MsZ 
schváliť uzatvorenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve  č. 31/18 so spol. TO-MY-STAV 
s.r.o., so sídlom Lesná 335/9, Kanianka, IČO: 36 797 006, predmetom ktorého je zmena  
čl. III Doba a skončenie nájmu bod 1 takto: „1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 
určitú do 31.12.2021“. 

 
číslo: 167/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

žiadosť Technických služieb mesta Prievidza, s.r.o.,  o udelenie súhlasu na postúpenie 
pohľadávky spoločnosti B Investment, spol. s r.o., IČO: 47 189 223, Panenská 6, 811 03 
Bratislava, ktorá vznikla na základe Uznania dlhu a prevzatia dlhu uzatvoreného podľa § 
558 a § 531 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zo 
dňa 21.12.2016, ktoré bolo uzatvorené medzi Mestom Prievidza ako dlžníkom 
a Technickými službami mesta Prievidza s.r.o. ako prenajímateľom, na Slovenskú 
basketbalovú asociáciu o. z., IČO: 17315166, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava,  

II.  odporúča MsZ  
schváliť udelenie súhlasu na postúpenie pohľadávky spoločnosti B Investment, spol.             
s r.o., IČO: 47 189 223, Panenská 6, 811 03 Bratislava, ktorá vznikla na základe 
Uznania dlhu a prevzatia dlhu uzatvoreného podľa § 558 a § 531 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 21.12.2016, ktoré bolo 
uzatvorené medzi Mestom Prievidza ako dlžníkom a Technickými službami mesta 
Prievidza s.r.o. ako prenajímateľom, na Slovenskú basketbalovú asociáciu o. z., IČO: 
17315166, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava. 

 
 
 
 
číslo: 168/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) žiadosť Františka Zubáňa a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 
567/63A, 971 01 Prievidza, o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku 
parcela registra C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 55 m2, na účel 
vytvorenia 4 parkovacích miest z eko-drenážnych tvárnic – zavlažovacie tvárnice. 
Pozemok prináleží k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov,  
b) informáciu, že dňa 19. 05. 2020 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť k. ú. Prievidza, 
podľa písmena a) tohto bodu, na účel na účel vytvorenia 4 parkovacích miest z eko-
drenážnych tvárnic – zavlažovacie tvárnice, pre Františka Zubáňa a manž., spoločne 
trvalý pobyt Cesta Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 Prievidza, 

II. odporúča MsZ 
schváliť nájom dočasne prebytočného  majetku mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
časť  pozemku parcela registra C KN č. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 55 
m2, zapísaného na LV č. 1, pre Františka Zubáňa a manž., spoločne trvalý pobyt Cesta 
Vl. Clementisa č. 567/63A, 971 01 Prievidza na účel vytvorenia 4 parkovacích miest 
z eko-drenážných tvárnic – zavlažovacie tvárnice, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko žiadaný pozemok svojím umiestnením prináleží 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí vybudujú parkovacie plochy, a tie 
budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri 
výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby 
jeho obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, za podmienky – nájomné vo výške 2,50 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-
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mesačnou výpovednou lehotou, s tým že nedôjde k výrubu vzratslých stromov 
a narušeniu zelene, po prevádzkovom čase objektu budú parkovacie miesta 
sprístupnené verejnosti  a po skončení nájmu má prenajímateľ prednostné právo odkúpiť 
od nájomcu vytvorené parkovacie miesta z eko – drenážných tvárnic za 1€.  

 
číslo: 169/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

a) žiadosť Daniela Diana, bytom Opatovce nad Nitrou 543,  o súhlas na odstránenie 
montovaného objektu typu Okál na sídlisku Nové Mesto - Zapotôčky, ktorý sa 
nachádza na Ul. J. Fándlyho, ktorý je aktuálne vo vlastníctve mesta Prievidza, na jeho 
náklady a zodpovednosť,  

b) odpustenie dlhu z titulu bezdôvodného obohatenia vo výške 2.943,20 €,  
II. odporúča primátorke mesta 

a) uzatvoriť kúpnu zmluvu s Danielom Dianom, bytom Opatovce nad Nitrou 543, ktorej 
predmetom je kúpa montovaného objektu typu Okál s príslušenstvom o rozmeroch 52 
m2, toho času umiestneného na časti pozemku parc. CKN č. 5019/1 v k.ú. Prievidza 
zapísaného na LV č. 1, vo vlastníctve mesta Prievidza, nachádzajúceho sa na Ul. J. 
Fándlyho, za kúpnu cenu 1,00 €, za účelom jeho následného odstránenia kupujúcim, 
vrátane terénnych úprav, najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti 
kúpnej zmluvy na jeho náklady a zodpovednosť,  

b) odpustenie dlhu z titulu bezdôvodného obohatenia vo výške 2.943,20 € po preukázaní 
odstránenia objektu z parc. CKN č. 5019/1 v k.ú. Prievidza kupujúcim podľa časti 7.5 
bod 7.5.3 písm. b) IS-80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza,  

III. zrušuje  
uznesenie MsR č. 60/20 zo dňa 17.02.2020.  

číslo: 170/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  

žiadosť Notárskeho úradu JUDr. Ľubice Rexovej, Bojnice, vo veci súhlasu s prevzatím 
majetku v dedičskej veci 14D/6/2020, Dnot 16/2020 po poručiteľovi Jánovi Bartkovi, 
zomretom dňa 10.01.2020,  

II.  neodporúča primátorke mesta  
zaslať súhlasné vyjadrenie s prevzatím majetku nepatrnej hodnoty, a to pozemku 
parcela C KN č. 112 vo výmere 32 m2 v kat. území Diviacka Nová Ves, ktorý je 
predmetom dedičského konania po neb. Jánovi Bartkovi, zomr. 10.01.2020, naposledy 
trvalý pobyt mesto Prievidza, do vlastníctva mesta v súvislosti s nákladmi za 
zabezpečenie pohrebu. 
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Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 01. 06. 2020 
od 125 do 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................     .................................................. 
 Ing. Ľuboš Jelačič       PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 
     overovateľ I.                   overovateľ II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ................................................     .................................................. 
                  MVDr. Norbert Turanovič                   JUDr. Katarína Macháčková 
  prednosta MsÚ                                         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Naďa Prilinská, ved. kanc. prednostu MsÚ 
Prievidza   02. 06. 2020 
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Prezenčná listina 
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa   01. 06. 2020  

 

 
Začiatok zasadnutia: 8.00 h 
Ukončenie zasadnutia: 12.30 h 
           
 
 
JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta             prítomná 
 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hl. kontrolórka mesta   prítomná 
 
JUDr.  Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie      prítomný 
 
Ing. Naďa Prilinská –   ved. kanc. prednostu MsÚ    prítomná 
 
 
 
Členovia  MsR        Príchod:    Odchod:  Podpis: 
 
 
Ing. Branislav Bucák                8.00 h  12.30 h  
 

 
Helena Dadíková        8.00 h  12.30 h  
 
 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová   8.00 h  12.30 h 
   

 
Katarína Čičmancová        ospravedlnená 
    
             
JUDr. Petra Hajšelová        8.00 h  12.30 h 
 
 
Ing. Ľuboš Jelačič                     8.00 h 12.30 h  
 
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  8.00 h 12.30 h 
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Výpis hlasovania členov Mestskej rady v Prievidzi 
 

zo dňa 01.06.2020 
 
 
číslo uznesenia: 125/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 126/20 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Zdržal sa 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Zdržala sa 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za:  4 Proti:  0  Zdržali sa: 2 

 
 

číslo uznesenia: 127/20 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za  

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za  

5 Ing. Branislav Bucák Za  

6 Helena Dadíková Za  

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za  

 

Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6     Proti: 0    Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 128/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

 
číslo uznesenia: 129/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 
číslo uznesenia: 130/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 131/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

 
číslo uznesenia: 132/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

 
číslo uznesenia: 133/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 134/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Zdržala sa 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 1 

 
 

 
číslo uznesenia: 135/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

 
číslo uznesenia: 136/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Zdržala sa 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 1 
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číslo uznesenia: 137/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

 
číslo uznesenia: 138/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

 
číslo uznesenia: 139/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Zdržala sa 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 4 Proti:0       Zdržal sa: 1 
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číslo uznesenia: 140/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

 
číslo uznesenia: 141/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 142/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 143/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 
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3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
číslo uznesenia: 144/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
číslo uznesenia: 145/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Zdržala sa 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 1 

 
číslo uznesenia: 146/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 147/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
číslo uznesenia: 148/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
číslo uznesenia: 149/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
číslo uznesenia: 150/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 
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4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 151/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 152/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

číslo uznesenia: 153/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 
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číslo uznesenia: 154/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 155/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
číslo uznesenia: 156/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 0 Proti: 5       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 157/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
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1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 158/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 159/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Zdržal sa 

6 Helena Dadíková Zdržala sa 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 4 Proti:0       Zdržali sa: 2 

 
 

číslo uznesenia: 160/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 
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7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 161/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 162/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

 

 

číslo uznesenia: 163/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
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Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 164/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 165/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Zdržal sa  

 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 4 Proti:0       Zdržal sa: 1 

 
 

číslo uznesenia: 166/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
číslo uznesenia: 167/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 
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2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Neprítomná 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 5 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 168/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. za 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 6 Proti:0       Zdržal sa: 0 

 
 

číslo uznesenia: 169/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Zdržal sa  

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Za 

4 JUDr. Petra Hajšelová Za 

5 Ing. Branislav Bucák Za 

6 Helena Dadíková Za 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Za 

 

 
Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 5 Proti:0       Zdržal sa: 1 

 
číslo uznesenia: 170/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 
1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Neprítomná 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti  

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 
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Prítomní: 6 
Hlasovanie: Za: 0 Proti:6       Zdržal sa: 0 

 
 


