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

zo dňa  20. 01. 2020 
konanej v Mestskom dome v Prievidzi 

 
Začiatok zasadnutia:        8. 00  h 
Ukončenie zasadnutia:      12. 50 h        
 
Prítomní: JUDr. Katarína Macháčková, Ing. Henrieta Pietriková  Gebrlínová,  MVDr. 

Norbert Turanovič, Ing. Naďa Prilinská, JUDr. Róbert Pietrik, 
 
Ing. Branislav Bucák, Katarína Čičmancová, Helena Dadíková, PaedDr. 
Kvetoslava Ďurčová, JUDr. Petra Hajšelová, Ing. Ľuboš Jelačič,  
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  – neskorší príchod 
 

Prizvaní:  PhDr. Ivona Vojtášová, Ing. Viola Čmiková, JUDr. Ján Martiček, Mgr. Ivan 

Benca, Ing. Petra Briatková, JUDr. Eva Privitzerová, Ľubica Burešová, Ing. 

Erika Vašková, Ing. Natália Topáková 

 

Ďalej prítomní: v zmysle prezenčnej listiny 

 

Overovatelia zápisnice z MsR:  Ing. Ľuboš Jelačič,  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 
Hlasovanie: 7 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.  

Primátorka mesta  skonštatovala, že návrh programu poslanci obdržali v pozvánkach.  
 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie uznesení MsR 
3. Návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku mesta 
4. Vyhodnotenie súťaží na predaj vyradených motorových vozidiel 
5. Kúpa 6. nájomného bytového domu 2x12 b.j. vrátane technickej vybavenosti na 

sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi – zámer obstarať kúpou 6. nájomný 
bytový dom 

6. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej 
všeobecne prospešné služby 

7. Návrh IS č. 108 – Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi 
volebných obvodov 

8. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza za účelom riešenia mimoriadnej 
situácie v Prešove 

9. Informatívna správa – Vianočné trhy 2019 
10. Štúdia revitalizácie mestskej tržnice na Trhovej ulici v Prievidzi 
11. Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov 
12. Majetkovoprávne veci 
13. R ô z n e  
14. D i s k u s i a 
15. Z á v e r  

 
MsR uznesením č. 1/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválila program rokovania MsR. 



Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že najbližšie MsZ sa bude konať v pondelok 27. 01. 
2020  v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.  
Do návrhovej komisie boli odporučení poslanci:  Katarína Čičmancová – za predsedníčku,   
MDDr.  Veronika Drábiková – za členku a Mgr. Viera Dušičková – za členku.   
Spravodajcom MsR bude Helena Dadíková.  
Členovia MsR s návrhom súhlasili (6 poslancov za) 
 

K bodu 2) 
 Vyhodnotenie uznesení MsR predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ.  
Bližšie sa venoval vyhodnoteniu uznesenia č. 392/19, ktorým MsR uložila  preveriť možnosti 
technickej spôsobilosti motorového vozidla AVIA A30 K, EČV PD556BT  (technická a emisná 
kontrola) a navrhnúť možnosti využitia motorového vozidla. 
Po preverení technickej spôsobilosti motorového vozidla servisným technikom, odhadované  
náklady pre spojazdnenie  motorového vozidla sú vo výške 1885 €. MVDr. Norbert Turanovič 
navrhol ponechať vozidlo naďalej v evidencii majetku mesta. Poslanci v rámci diskusie 
podporili ponechanie vozidla v evidencii majetku mesta s ohľadom na historickú hodnotu 
vozidla. Na zabezpečenie technickej spôsobilosti vozidla bude potrebné zaradiť finančné 
zdroje do rozpočtu mesta.                    
 
Ing. Henrieta  Pietriková Gebrlínová, hlavná kontrolórka mesta, uviedla, že uznesenie MsZ  
č. 150/19 je splnené, a teda uznesenie sa môže vypustiť zo sledovania.  VZN o poplatkoch 
a VZN o miestnych daniach bolo schválené na rokovaní MsZ dňa 9. 12. 2019. 
K tomuto bodu rokovania prijala MsR uznesenie č. 2/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.  
Prezentácia:  6 prítomných poslancov 
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 

K bodu 3) 
Návrh na vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT 

Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014, v celkovej obstarávacej cene 
29 800,00 eur predložila Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia.  
Návrh bol predložený  v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej  
komisie pri MsÚ  Prievidza zo dňa 11.11.2019 s následným odpredajom za najvyššiu 
ponuku, minimálne za cenu 6 733,00 eur stanovenú Znaleckým posudkom  č. 49/2019, 
vypracovaným znalcom Ing. Vladimírom Šramkom, navýšenú o náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku vo výške 80,00 eur, t. j. minimálne za cenu 6 813,00 eur.  
MsR uznesením č. 3/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť vyradenie 
osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ 
PD722ET, rok výroby 2014 v celkovej obstarávacej cene 29 800,00 eur z evidencie majetku 
mesta Prievidza, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej  a likvidačnej 
komisie pri MsÚ zo dňa 11.11.2019 a schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný  
hnuteľný majetok mesta, osobné motorové   vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT 
Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET,  formou obchodnej verejnej súťaže   s podmienkami: 

1. kúpna cena osobného motorového vozidla: minimálne za cenu  6 813,00 eur, 
2. termín úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať vyhlásenie súťaže so zníženou cenou podľa 
znaleckého posudku o 30% + náklady na vypracovanie znaleckého posudku. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 
 
 
 



K bodu 4) 
 Ing. Viola Čmiková, vedúca majetkového oddelenia, predložila informáciu 
k vyhodnoteniu súťaží na odpredaj motorových vozidiel.  
 
Na základe zverejnenej ponuky na odpredaj hnuteľného majetku - osobného motorového 
vozidla ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI, evidenčné číslo PD 882 DZ za najvyššiu ponuku, 
minimálne však za cenu 1 011,00 eur, v zmysle uznesenia MsR č. 272/19 zo dňa 20.08.2019 
v znení uznesenia č. 394/19 zo dňa 02.12.2019, boli v stanovenom termíne doručené dve 
obálky, a to: Michal Jaššák, s cenovou ponukou 1365,00 eur a Juraj Cápa s cenovou 
ponukou 1 270,00 eur. 
MsR uznesením č. 4/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta predať 
hnuteľný majetok - osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI, evidenčné 
číslo PD 882 DZ, Michalovi Jaššákovi, Riečna 857/1, 029 44 Rabča, za najvyššiu cenovú 
ponuku, t. j. za cenu 1 365,00 eur. V prípade, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s p. 
Michalom Jaššákom, nastupuje ako kupujúci účastník s 2. najvyššou cenovou ponukou. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  

 
Na základe zverejnenej ponuky na odpredaj hnuteľného majetku - osobného motorového 
vozidla KIA CEED 1.4, evidenčné číslo PD 654 DE za najvyššiu ponuku, minimálne však za 
cenu 1 134,00 eur, v zmysle uznesenia MsR č. 271/19 zo dňa 20.08.2019 v znení uznesenia 
č. 393/19 zo dňa 02.12.2019, bolo v stanovenom termíne doručených päť obálok, a to: 
Kristína Gatialová s cenovou ponukou 1 851,90 eur, Patrik Pánis s cenovou ponukou 
1 800,00 eur, Monika Vrecková s cenovou ponukou 1 400,00 eur, Juraj Cápa  s cenovou 
ponukou 1 380,00 eur a Michal Jaššák s cenovou ponukou 1365,00 eur. 
MsR uznesením č. 5/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila primátorke mesta 
predať hnuteľný majetok - osobné motorové vozidlo KIA CEED 1.4, evidenčné číslo PD 654 
DE, Kristíne Gatialovej, Remeselnícka 944/24, 971 01 Prievidza, za najvyššiu cenovú 
ponuku, t. j. za cenu 1 851,90 eur. V prípade, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s p. 
Kristínou Gatialovou, nastupuje ako kupujúci účastník s 2. až s 5. najvyššou cenovou 
ponukou. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 
 

K bodu 5) 
Ing. Štefan Bača, vedúci odboru výstavby, SP a ŽP predložil zámer mesta obstarať 

kúpou nehnuteľnosť „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b. j. Bytový dom 6 a inžinierske siete, 
Ul. Gazdovská, Prievidza“ za použitia dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení 
neskorších predpisov a poskytnutia podpory zo Štátneho fondu rozvoja. 
Komisia FMRRaPA odporučila návrh schváliť. Komisia dopravy, výstavby, ÚP a ŽP 
odporučila návrh schváliť s pripomienkou na Usmernenie č. 1/2018 - Metodické usmernenie 
úradu pre verejné obstarávanie. 
Branislav Gigac sa pýtal, či mesto postupuje správne, nakoľko podľa jeho vyjadrenia NKU 
vyrubil mestám, ktoré riešili výstavbu bytov obdobným spôsob, pokutu.  
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že mesto postupuje v zmysle platnej legislatívy, s dodržaním 
zákona o majetku obcí.  Primátorka mesta uviedla, že stavba je momentálne rozostavaná. 
Ďalej konštatovala, že návrh zatiaľ na rokovanie MsZ nepredložení, mesto zváži ďalší 
postup.  
MsR k predloženému návrhu uznesenie neprijala.  
 

K bodu 8) 
Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza za účelom riešenia 

mimoriadnej situácie v meste Prešov predložil Mgr. Michal Ďureje, hovorca mesta.  



Michal Ďureje uviedol, že v programovom rozpočte mesta sú schválené finančné prostriedky 
vo výške 4 000,00 eur na realizáciu novoročného ohňostroja. Po tragických udalostiach 
v meste Prešov, samospráva mesta Prievidza navrhuje zmeniť účel použitia uvedených 
finančných prostriedkov. Dotácia sa poskytuje za účelom riešenia mimoriadnej situácie. 
MsZ uznesením č. 6/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť presun 
finančných prostriedkov vo výške 4 000,00 €  z Programu 11 Kultúra, Podprogram 4 Podpora 
kultúrnych a iných spoločenských aktivít, položka 4 – Novoročný ohňostroj, na novú položku 
v Programe 13 Sociálne služby, Podprogram 2  Príspevky neštátnym subjektom, položka 7 – 
Dotácia mestu Prešov na riešenie mimoriadnej situácie. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 

K bodu 7) 
Návrh Internej smernice IS – 108 Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta 

Prievidza výbormi volebných obvodov predložila Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného 
oddelenia.  
Návrh Internej smernice upravuje spôsob čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta, v Programe 12 Prostredie pre život, Podprogram 6 Individuálny rozvoj volebných 
obvodov,  výbormi volebných obvodov mestských častí, na financovanie operatívnych 
požiadaviek výborov volebných obvodov, o ktorých rozhodujú poslanci  mesta v jednotlivých 
volebných obvodoch, na základe požiadaviek obyvateľov mesta. 
Pôvodnú IS – 76 nahradí nová smernica.  Cieľom internej smernice je zabezpečiť 
hospodárne, efektívne a účelné využitie finančných prostriedkov mesta, s dodržaním zákona 
o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov, zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v súlade so schválenými zámermi 
a cieľmi programového rozpočtu operatívnej potreby výborov VVO, na základe potrieb 
obyvateľov mesta, predkladaných návrhov na riešenie naliehavých problémov v mestských 
častiach, podnetov obyvateľov a priorít v príslušných mestských častiach. 
Ing. Lujza Chrvalová informovala o pripomienkach z komisií.  
JUDr. Petra Hajšelová hovorila o možnosti podpory škôl a materských škôlok z prostriedkov 
VVO.  Hlavná kontrolórka upozornila na platnú legislatívu.  Tieto prostriedky nemôžu byť 
použité na financovanie škôl a škôlok, nakoľko by táto podpora nebola v súlade s VZN 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, ZUŠ a šk. zariadenia.  Finančné 
prostriedky sú určené na rozvoj volebných obvodov, nemali by byť použité na zakúpenie 
hmotného majetku pre školy, škôlky, denné centrá a pod.  Poslanci môžu robiť aktivity 
v spolupráci so školami napr. tvorivé dielne, environmentálne aktivity a pod.  Ing. Ľuboš 
Jelačič uviedol, každá škola a škôlka  vyhotovuje Plán investícií, podľa ktorého postupuje. 
Musia postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a pod.  MsR v rámci diskusie 
podporila návrh komisií MsZ zvýšiť finančný limit na financovanie podujatí organizovaných 
VVO do výšky 50 % z finančných prostriedkov (okrem VVO 5,6,7). 
MsR uznesením č. 7/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť  Internú 
smernicu IS – 108 Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi 
volebných obvodov s pripomienkou:  v bode 3.4 sa text  „do výšky 25 %“ vypúšťa a nahrádza 
textom „do výšky 50%“. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 5 poslancov za, 1 sa zdržal  
 

K bodu 6) 
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej 

všeobecne prospešné služby predložila Katarína Vráblová, riaditeľka organizácie.  
Katarína Vráblová uviedla, že Harmónia n.o. Prievidza bola založená v roku 2004 ako 
verejný poskytovateľ v oblasti všeobecne prospešných služieb, ktoré poskytovala v dvoch 
zariadeniach – útulku na Košovskej ceste č.15 a v Zariadení núdzového bývania na 



Košovskej ceste č.17. Na základe zmeny zákona podala Harmónia n.o. žiadosť o výmaz z 
registra poskytovateľov pre zariadenie núdzového bývania. 
MsR uznesením č. 8/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila  MsZ schváliť Dodatok 
č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné 
služby. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 

K bodu 9) 
 Informatívnu správu Vianočné trhy 2019 predložila PhDr. Ivona Vojtášová, vedúca 
ref. obchodu a cestovného ruchu.  
 
Vianočné trhy sa konali v dňoch od 13. – 23. 12. 2019 na Námestí slobody v Prievidzi. 
V tomto roku boli stánky umiestnené aj na plochu pri fontáne, kde bol umiestnený aj kolotoč 
pre deti.  Vedúca referátu informovala o príjmoch a výdavkoch podujatia.  Výsledok bola 
strata vo výške 2861 €. Najvyššie náklady sú za prenájom uzamykateľných drevených 
stánkov.  Uzamykateľné stánky sú pre predajcov výhodou.  V tomto roku boli do rozpočtu 
mesta zaradené aj prostriedky na opravu mestských stánkov, časť z nich bude obnovená.  
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová konštatovala, že obyvatelia pozitívne hodnotili tohtoročné 
vianočné trhy, atmosféra bola príjemná.  Ing. Branislav Bucák dodal, že má od občanov 
rovnakú odozvu. JUDr. Petra Hajšelová požiadala o častejšie hliadky MsP počas trhov.  
Helena Dadíková uviedla, že ekonomika príležitostného trhu by nemala byť stratová. PhDr. 
Ivona Vojtášová uviedla, že mesto má záujem, aby udržalo úroveň trhov zastúpením 
remeselníkov, preto nezvyšuje poplatky pre túto skupinu predajcov. Z roka na rok sa 
zúčastní tohto trhu menej remeselníkov. MVDr. Norbert Turanovič poďakoval celému 
referátu za odvedenú prácu. K poďakovaniu sa pripojila aj  primátorka mesta. 
Informatívnu správu zobrala MsR uznesením č. 9/20 na vedomie.  
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 

K bodu 10) 
Mestská rada sa opätovne zaoberala alternatívami vypracovanej štúdie na 

revitalizáciu mestskej tržnice na Trhovej ulici. JUDr. Ján Martiček, konateľ SMMP, s.r.o., 
informoval o  stanovisku architektky mesta  a stanovisku VVO II. 
Architektka mesta sa priklonila k alternatíve č. 1, nakoľko v tomto riešení je navrhnutá 
priečne otočená lomenicová strecha.  Výbor volebného obvodu č. II taktiež podporil 
alternatívu č. 1. 
Ing. Ľuboš Jelačič uviedol, že na rokovaní výboru poslankyňa Ing. Natália Svítková navrhla 
riešenie tzv. zelenej strechy nad tržnicou, avšak tento návrh by predstavoval zvýšené 
náklady.  
MsR uznesením č. 10/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, požiadala konateľa spol. SMMP, 
s.r.o., zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu revitalizácie mestskej 
tržnice na Trhovej ulici v Prievidzi podľa alternatívy č. 1 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 

K bodu 11) 
Informáciu o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov 

predložil Mgr. Ivan Benca, vedúci referátu pre projekty a investície.  
 
 
 
 
 
 



 
Cieľom projektu s názvom „Dotácia na podporu sociálnych služieb“ je  zabezpečenie 
plynulej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadenia pre seniorov výmenou 
opotrebovaného, nespoľahlivého a zastaraného technického vybavenia pre práčovňu a 
kuchyňu. Celkový rozpočet projektu je 55 004 €, kofinancovanie zo strany mesta je vo výške 
10 %. 
MsR uznesením č. 11/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila  MsZ  schváliť  
predloženie projektu s názvom: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb“ a 
kofinancovanie projektu vo výške 5 504 € t.j. 10,1 % z celkových výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 5 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 5 poslancov za  

 
Cieľom projektu s názvom: „Buďme hrdí na svoje mesto“ je prispieť k zachovaniu identity 
a rozvoja kultúry a starostlivosti o kultúrne dedičstvo regiónu horná Nitra a mesta Prievidza, 
zriadenie Mestského múzea a galérie Imricha Vysočana v priestoroch zrekonštruovanej 
budovy Meštianskeho domu a posilnenie partnerstva so sociálno ekonomickými partnermi 
v regióne horná Nitra. Celkový rozpočet projektu: 75 601 €, kofinancovanie projektu vo výške 
25 061 €,  čo je 33, 39%. 
Helena Dadíková uviedla, že mesto Prievidza má zriadenú galériu a múzeum, avšak nemá 
samostatné priestory.  
MsR uznesením č. 12/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila  MsZ  schváliť  
predloženie projektu s názvom: „Buďme hrdí na svoje mesto“ a kofinancovanie projektu vo 
výške 25 061 € t.j. 33,39 % z celkových výdavkov na projekt. 
Prezentácia: 5 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 4 poslanci za, 1 sa zdržal 
 
Mgr. Ivan Benca požiadal o stiahnutie projektu s názvom: „Posilnenie inštitucionálnych 
kapacít v regióne horná Nitra“. Zatiaľ nie je  k dispozícii konečný rozpočet projektu. Projekt 
bude predložený v mesiaci február.  
 

K bodu 12) 
Žiadosti o zriadenie vecných bremien predkladala Ing. Petra Briatková, ref. právnej 

kancelárie.  
 
MsZ v Prievidzi uznesením č. 121/18 zo dňa 26.03.2018 schválilo na základe žiadosti 
spoločnosti JA-ZA CAR WASH s.r.o., so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, Trenčianska 
cesta 1821/2B a Ľudovíta Petríka, trvalý pobyt Prievidza, Žarnova 859/4, v zast. Ing. Pavlom 
Herdom, HePa Consulting, s.r.o., Bojnice, Krátka 572/2   zriadenie vecného bremena s 
povinnosťou mesta Prievidza strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta právo 
umiestnenia stavby „AUTOUMYVÁREŇ Prievidza, Mliekárenská ulica“ – SO 03 
Komunikácia, v prospech stavebníkov stavby „AUTOUMYVÁREŇ Prievidza, Mliekárenská 
ulica“ – SO 03 Komunikácia v k. ú. Prievidza, sZ schválilo  súhlas s    vybudovaním 
pripájacieho a odbočovacieho pruhu 
-     premiestnením časti existujúceho  chodníka na časti pozemkov vo  vlastníctve        
      žiadateľov  – stavebníkov (t. j. zrušenie časti chodníka a vybudovanie nového) 
-     premiestnením verejného osvetlenia s príslušenstvom na novobudovaný chodník. 
 
Vybudované komunikácie (odbočovací a pripojovací pruh, chodník, verejné osvetlenie 
s príslušenstvom)  má odovzdať investor do majetku mesta Prievidza a to bezodplatne. 
 
Právnej kancelárii bol doručený Geometrický plán č. 48185655-B-258/2018, ktorý vyhotovil 
dňa 30.04.2019 Patricius Sova – GEOSKTEAM na zameranie pozemkov a zriadenie 
vecného bremena.   Z dôvodu presnej špecifikácie do budúcna zaťažených pozemkov (pre 
potreby vkladového konania na katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza) a presnej 
špecifikácie odovzdania vybudovaných komunikácií do majetku mesta, geodet odčlenil 



pozemky pod samostatnými parcelnými číslami. Na základe  uvedeného predkladá právna 
kancelária predložila návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 121/18 zo dňa 
26.03.2018. 
 
Ing. Petra Briatková uviedla, že právna kancelária mesta Prievidza písomne informovala 
stavebníkov, že MsR v mesiaci jún 2019  návrh na zmenu uznesenia MsZ v zmysle 
doloženého geometrického plánu stiahla z rokovania, a to z dôvodu, že kanalizačné vpuste 
sú pod úrovňou cesty, sú zle osadené, a preto je potrebné tieto nedostatky odstrániť.  Boli 
vyzvaní zabezpečiť požiadavku MsR, jej splnenie (najlepšie za účasti zamestnancov odboru 
SP, výstavby a ŽP) právnej kancelárii písomne oznámiť s tým, že opätovný návrh bude 
predložený na najbližšie rokovanie MsR až po odstránení vyššie uvedených 
nedostatkov.   Opravené boli tri kanalizačné vpuste, pružnú zálievku realizovala spoločnosť 
TSMPD, s.r.o.  Zálievka pri jednej vpusti je čiastočne poškodená, tá bude v rámci 
reklamácie  opravená v jarných mesiacoch spoločnosťou TSMPD, s.r.o.  Štvrtá vpusť nebola 
opravovaná. JUDr. Petra Hajšelová uviedla, že mesto by malo prevziať stavby až po 
odstránení všetkých nedostatkov.  
Primátorka mesta žiadosť z rokovania stiahla,  návrhom sa bude MsR zaoberať až po 
odstránení nedostatkov, to zn. po oprave štvrtej kanalizačnej vpuste.  
 
 
Ing. Vladimíra Kielarová  a Dalibor Kielar, spoločne bytom Prievidza, Pod hrádkom 178/24, 
požiadali o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť po časti 
pozemku v k. ú.  Veľká Lehôtka  (pri cintoríne na Remeselníckej ulici) parcela registra E KN 
č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 m2,  právo vjazdu na pozemok vo vlastníctve 
žiadateľov. Rozsah vecného bremena je 40 m2. 
MsR uznesením č. 13/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila  MsZ schváliť udelenie 
súhlasu mesta Prievidza pre Ing. Vladimíru Kielarovú  a Dalibora Kielara, spoločne bytom 
Prievidza, Pod hrádkom 178/24, so zriadením vjazdu  po časti pozemku vo vlastníctve mesta 
Prievidza v k. ú.  Veľká Lehôtka  (pri cintoríne na Remeselníckej ulici) parcela registra E KN 
č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 m2  v rozsahu výmery 40 m2, podľa doloženej 
situácie,  na pozemky vo vlastníctve žiadateľov parcela registra  E KN č. 710/1, 710/2, 711/1, 
711/2, 712/1, 712/2, 713/1, 713/2, na dobu neurčitú bezodplatne, a to s podmienkou vjazdu 
so štrkovou povrchovou úpravou.   
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  

 
Bc. Jozef Briatka, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul. 717/32, požiadal o zmenu trasovania 
inžinierskych sietí – elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky k rodinnému domu na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Hradec, parcela registra  C KN č.623/5, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2, parcela registra  C KN č.623/8, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 241 m2 a parcela registra  E KN č.1069/1, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 713 m2, a to na základe doloženého porealizačného geometrického 
plánu. Žiadateľ doložil porealizačný GP  č. 64/2019, ktorý vyhotovil geodet Patricius Sova - 
GEOSKTEAM dňa 28.03.2019, s vyznačením priebehu IS spolu s ochranným pásmom a 
rozsah je zaznamenaný v popisnej časti GP ako diel 1-3 v rozsahu 22  m2  (zriadenie 
vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva               č. 408/17 
dňa 02.10.2017, uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena dňa 
04.12.2017). 
Ing. Petra Briatková uviedla, že v zmysle uzatvorenej zmluvy si mesto môže uplatniť sankciu 

za nedodržanie trasovania a to  vo výške 150 € za každý deň omeškania za obdobie od 

11.12.2019 (deň nasledujúci po dni doručenia GP) do 27.01.2020 (vrátane, deň zasadnutia 

MsZ), teda maximálne do výšky 7200 €. Novým uložením IS došlo k menšiemu zaťaženiu 

mestských pozemkov o 105 m2. 

 



Výbor nemal výhrady k zmene trasovania.  Komisia dopravy, výstavby, ÚP a ŽP a komisia 
FMRRaPA odporučili schváliť zmenu trasovania  a zároveň odporučili uplatniť zmluvnú 
pokutu vo výške 10 % z vyčíslenej zmluvnej pokuty, t. j. 720 €. 
JUDr. Petra Hajšelová konštatovala, že porušenia zo strany žiadateľov sú pomerne časté 
a nesúhlasila so stanovením pokuty vo výške 10 % z vyčíslenej pokuty, navrhovala 
stanovenie sankcie v plnej výške.   
MsR uznesením č. 14/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ     schváliť zmenu 

trasovania pre Bc. Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul.  717/32, podľa 
doloženého Geometrického plánu č.  64/2019, ktorý vyhotovil geodet Patricius Sova - 
GEOSKTEAM dňa 28.03.2019,  schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 
408/17 zo dňa 02.10.2017 v zmysle žiadosti,    schváliť uplatnenie sankcie za nedodržanie 

trasovania – uloženia inžinierskych sietí, a to vo výške 7200,00 €, čo predstavuje 150 € za 
každý deň omeškania za obdobie od 11.12.2019 (deň nasledujúci po dni doručenia GP) do 
27.01.2020 (vrátane, deň zasadnutia MsZ). 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 
Ing. Jana Vidová, trvalý pobyt Bojnice, Kúty 1682/39, požiadala o predĺženie lehoty na 
doručenie geometrického plánu do 25.09.2021 a na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 
bremena do 25.11.2021, a to u dôvodu spomalenia stavebných prác (zriadenie vecného 
bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 508/17 zo dňa 
11.12.2017 v znení uznesenia č. 123/18 zo dňa 26.03.2018, Zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena zo dňa 25.05.2018). 
MsR uznesení č. 15/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila primátorke mesta vyhovieť 
žiadosti Ing. Jany Vidovej, trvalý pobyt Bojnice, Kúty 1682/39, o predĺženie lehoty na 
doručenie geometrického plánu do 25.09.2021 a na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 
bremena do 25.11.2021. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 
Ľudovít Petrík, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Žarnova 859/4, požiadal  o predĺženie lehoty na 
doručenie geometrického plánu o 2 roky, t. j. do 15.09.2021 a zároveň o predĺženie lehoty na 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, a to z dôvodu spomalenia stavebných prác 
(t. j. žiadateľ hľadal firmu, ktorá má technológiu na napojenie kanalizácie pretlakom, ale 
oslovené firmy  mu určili najskorší termín až začiatkom roka 2020) Zriadenie vecného 
bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 467/17 zo dňa 
30.10.2017, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 15.11.2017. 
MsR uznesením č. 16/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila primátorke mesta 
vyhovieť žiadosti Ľudovíta Petríka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Žarnova 859/4, o predĺženie 
lehoty na doručenie geometrického plánu do 15.09.2021 a na uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena do 15.11.2021. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za  
 
Ďalšie žiadosti predkladala Ing. Erika Vašková, ref. právnej kancelárie.   
 
Spoločnosť ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, 
zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, požiadala o  nájom nehnuteľnosti v k. 
ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 3256/84, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 3033 m2, v rozsahu výmery 6 m2, evidovanom na LV 1, kde má spoločnosť 
umiestnené 2 ks reklamných stavieb – obojstranných billboardov s rozmermi 5,1 x 2,4 m (na 
severnom okraji parkoviska pred poisťovňou Allianz). Dôvodom je pokračovanie ich 
prevádzky za účelom poskytovania reklamného priestoru ich klientom po dobu nasledujúcich 
5 rokov – od 1.1.2020 do 31.12.2024. Ing. Erika Vašková uviedla, že  dňom 31.12.2019 bola 
ukončená  nájomná zmluva č. 21/19 zo dňa 27.09.2019, uzatvorená medzi mestom 



a spoločnosťou ISPA s.r.o. Bratislava za účelom prevádzky jedného z reklamných zariadení 
na uvedenom pozemku a tým istým dňom skončila platnosť povolenia užívať verejné 
priestranstvo (Rozhodnutie na užívanie verejného priestranstva zo dňa 18.03.2015) pre 
druhú reklamnú stavbu,  
MsR uznesením č. 17/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,   neodporučila MsZ  schváliť  zámer 
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. 
ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 3256/84, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 3033 m2 ,  v rozsahu výmery 6 m2,  zapísaný na LV č. 1, pre spol. ISPA spol. s r. 
o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, za účelom pokračovania 
prevádzky 2 reklamných stavieb – obojstranných billboardov s rozmermi 5,1 x 2,4 m 
umiestnených na severnom okraji parkoviska pred poisťovňou Allianz. 
Prezentácia: 5 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 5 poslancov proti 
 
Spoločnosť  ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, 
zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, požiadala o  nájom nehnuteľnosti v k. 
ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 3744 m2 v rozsahu výmery 6 m2, evidovanom na LV 1, kde má spoločnosť 
umiestnený reklamný obojstranný billboard s rozmermi 5,1 x 2,4 m (v priestore medzi býv. 
požiarnou zbrojnicou a OC Elektrik). Dôvodom je pokračovanie jeho prevádzky za účelom 
poskytovania reklamného priestoru ich klientom po dobu nasledujúcich 5 rokov – od 
1.1.2020 do 31.12.2024. Dňom 31.12.2019 skončila platnosť povolenia užívať verejné 
priestranstvo (Rozhodnutie na užívanie verejného priestranstva zo dňa 18.03.2015). 
MsR uznesením č. 18/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila  MsZ  schváliť zámer 
mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. 
ú. Prievidza (v blízkosti bývalej požiarnej zbrojnice), časť pozemku parcely registra CKN č. 
3256/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3744 m2 , v rozsahu výmery 6 m2, zapísaný 
na LV č. 1, pre spol. ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 
31 328 717, za účelom pokračovania prevádzky  reklamného obojstranného billboardu 
s rozmermi 5,1 x 2,4 m.  
Prezentácia: 5 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 5 poslancov proti 
 
Dominik Matiaško, bytom Malá Čausa 266, 971 01 Prievidza, IČO: 52245420, požiadal 
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti nebytového priestoru v budove Mestského 
domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 
2094/1, zapísanej na LV č. 1, v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z  prízemia 
s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC 
s umývarňou)  a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2, za účelom 
zriadenia Escape room – úniková hra pre max. 6 člennú skupinu. Žiadateľ v žiadosti uvádza, 
že dĺžka 1 hry je cca 1 hod,  otváracia doba - na objednávku od 10,00 do 21,00 hod a  hra 
nenarúša nočný kľud. Ing. Erika Vašková uviedla, že  v uplynulých dvoch rokoch boli 
vyhlásené 4 OVS, ktoré boli neúspešné. MsR uznesením č. 239/19 neodporučila MsZ 
schváliť zámer mesta prenechať do nájmu  predmetný nebytový priestor, mesto sa rozhodlo 
zatiaľ priestor ponechať  vo svojom vlastníctve.  MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že priestor 
by nateraz neprenajímal, v budúcnosti je možné využiť tento priestor pre potreby mesta. 
V minulosti, pokiaľ bol aj záujem zo strany tretích osôb, ponúkaná výška nájomného bola 
nízka.  Ľubica Burešová dodala, že priestor nie je momentálne v dobrom stave, je potrebná 
investícia.  Primátorka mesta uviedla, že v rámci procesu Transformácie hornej Nitry sú 
taktiež v riešení priestory pre ľudí, ktorí budú pracovať v rámci týchto aktivít, jednou 
z možností je ich umiestnenie aj do týchto priestoroch.  PaedDr. Kvetoslava Ďurčová uviedla, 
že priestor sa javí vhodný aj na projekt „Banka úžitkových predmetov“ (odovzdanie vecí, 
ktoré v domácnosti nevyužívame a ich následné odovzdanie tým, ktorí prejavia záujem). 
MsR uznesením č. 19/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila MsZ schváliť  zámer 
mesta Prievidza  prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza 



nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. 
súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi pre Dominika Matiašku, bytom Malá Čausa 266, 
971 01 Prievidza. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov proti 
  
Roman Borovička, Malonecpalská ul. 1317/32A, Prievidza, požiadal  o zámenu pozemkov 
v k. ú. Prievidza v jeho vlastníctve, nachádzajúce sa pod Hornonitrianskou cestou, parcely 
reg. EKN č. 592/1 o výmere 134 m2, 591/1 s výmerou 106 m2 a 590/1 s výmerou 39 m2 (v LV 
sú k p. č. 591/1 a 590/1 zapísané plomby – KZ, pozemky žiadateľ kúpil, no zatiaľ nie sú 
prevedené) za časť pozemku vo vlastníctve mesta, parcela reg. CKN č. 3977/6, pričom 80 
m2 žiada pred budovou svojej prevádzky „Hokejka“ a 80 m2 pri svojom pozemku oproti 
zimnému štadiónu, pričom chce pozemok oplotiť a rozšíriť detské ihrisko. 
MsR uznesením č. 20/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila MsZ schváliť zámer 
mesta Prievidza zameniť prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
pozemku parcela registra CKN č. 3977/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9669 m2, 
evidovaná na LV č. 1 (pri zimnom štadióne) v rozsahu podľa zamerania geometrickým 
plánom v zmysle predloženej snímky (požadovaných 160 m2) , za pozemky vo vlastníctve 
žiadateľa, parcely registra EKN č. 592/1, orná pôda s výmerou 134 m2, evidovaný na LV č. 
5893, 591/1 orná pôda s výmerou 106 m2, evidovaný na LV č. 6678 a 590/1 orná pôda 
s výmerou 39 m2, evidovaný na LV č. 6180 (v LV 6678 a 6180 sú zapísané plomby – KZ, 
pozemky žiadateľ kúpil, no zatiaľ nie sú prevedené), v predpokladanej spoločnej výmere 279 
m2. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov proti 
 
Mária Gatialová, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, Prievidza, požiadala o majetkové usporiadanie 
pozemkov vo vlastníctve mesta: parcely reg. EKN č. 4269 – ostatná plocha vo výmere 91 m2 
(novovytvorená parcela CKN č. 1770/5 po zameraní upravená na skutočný stav s výmerou 
97 m2) v celosti a časť pozemku parcely reg.  a EKN č. 4267/3 – ostatná plocha o výmere 
339 m2 v rozsahu výmery 71 m2 (novovytvorená parcela CKN č. 1770/10), ktoré sú súčasťou 
jej záhrady, a to formou kúpy. O uvedené pozemky sa dlhé roky stará, udržiava ich a kosí na 
vlastné náklady. Zámer bol zverejnený dňa 10.01.2020 na úradnej tabuli. Žiadateľka doložila 
geometrický plán.  
MsR uznesením č. 21/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť prevod 
prebytočného majetku mesta, nehnuteľností  v k. ú. Prievidza, pozemku parcely reg. CKN č. 
1770/12 s výmerou 74 m2 (odčlenený z parcely reg. EKN č. 4269, ostatná plocha s výmerou 
91 m2) a pozemku parcely reg. CKN č. 1770/14 s výmerou 50 m2 (odčlenený z parcely reg. 
EKN č. 4267/3, ostatná plocha s výmerou 339 m2, evidovaných na LV č. 10652), ktoré boli 
odčlenené geometrickým plánom č. 3/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP 
PRIEVIDZA s.r.o. dňa 08.01.2020,  pre Máriu Gatialovú, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, 
Prievidza,  za cenu vo výške 11,62 €/m2, 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, nakoľko uvedené pozemky sú bezprostredne priľahlé 
k pozemkom žiadateľky, žiadateľka sa o uvedené pozemky dlhé roky stará, udržiava ich 
a kosí na vlastné náklady a je pre mesto nevyužiteľný. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
JUDr. Ing. Silvia Motúsová, právnička, predložila žiadosť Daniela Diana, bytom Opatovce 
nad Nitrou 543,  o odpustenie dlhu prípadne čiastočné odpustenie, povolenie splátok dlhu vo 
výške 2943,20 €, a to: o odpustenie 2/3 dlhu, t.j. 1.962,13 € a splácania 1/3 dlhu, t.j. 981,10 €  
v mesačných splátkach po dobu 1 roka, počnúc rokom 2020  (mesačná splátka vo výške 
81,76 €) alebo o povolenie splátok  celého dlhu vo výške 2943,20 € po dobu 36 mesiacov 
(mesačná splátka vo výške 81,76 €), počnúc rokom 2020.  Dlh vznikol z titulu bezdôvodného 



obohatenia tým, že na mestskom pozemku parc. reg. CKN  č. 5019/1, zastavaná plocha 
a nádvorie v rozsahu výmery 52 m2 v k.ú. Prievidza sa nachádzal montovaný objekt. 
Posledným vlastníkom predmetného objektu  je p. Žemberi.  
Pôvodný vlastník objektu je p. Novák, ktorý je exekučne vymáhaný. JUDr. Petra Hajšelová 
uviedla, že sa osobne stretla so žiadateľom p. Dianom, údajne nemal znalosť, že pozemok 
pod objektom je mestský, pôvodne mal zámer objekt previesť na iné miesto, avšak  tento 
zámer nezrealizoval z dôvodu, že  objekt sa rozpadával.  MVDr. Norbert Turanovič uviedol, 
že po odstránení objektu,  by sa voľný priestor mohol využiť na parkovanie vozidiel. Silvia 
Motúsová uviedla, že z porady, ktorá bola vedená v tejto veci,  vyplynul návrh na odkúpenie 
objektu mestom za symbolické euro, mesto by následne objekt odstránilo.  Tak by bol 
vytvorený voľný priestor na prípadné parkovanie vozidiel.  
Primátorka mesta uviedla, že  odstránenie objektu by mal riešiť pán Dian spolu s pánom 
Žemberim.  Dala za úlohu právnej kancelárii, aby oslovili pána Diana, nech požiada 
o súčinnosť pána Žemberiho,  vo veci riešenia odstránenia montovaného stánku, ktorý sa 
nachádza na mestskom pozemku parc. reg. CKN č. 5019/1.   Z diskusie členov MsR 
vyplynulo, že vyjadrenie  k návrhu, ako aj to, či bude odstránený tento objekt v čo najkratšom 
čase, bude zohľadnené pri  posúdení žiadosti o odpustenie dlhu, čiastočné odpustenie, 
povolenie splátok. 
Primátorka mesta žiadosť z rokovania stiahla.  
 
Ing. Natália Topáková predložila žiadosť Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 
71/5, 972 05 Sebedražie, o zníženie   navrhovanej kúpnej ceny z 40 €/m2 na 10 €/m2, za 
odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 4480/23, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 144 m2 , vedený na LV č. 10652 ( parcela registra C 
KN č. 7839/6, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 145 m2, na ktorú LV nie je založený). 
Z dôvodu žiadateľa, ktorý uvádza že výška navrhovanej kúpnej ceny je neakceptovateľná, 
nakoľko  cez pozemok vedie banská kanalizácia a pri využití parcely na stavebné účely by sa 
v prípade prekládky kanalizácie muselo počítať s nemalými finančnými prostriedkami.  
MsR uznesením č. 22/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zmenila   uznesenie MsR č. 424/19 
zo dňa 02. 12. 2019 takto:   v časti II.   sa text ...,, za cenu 40 €/m2 “.... nahrádza textom                
...,, za cenu 30 €/m2 “. MsR zároveň zrušila pôvodné uznesenie  k žiadosti č 358/19 zo dňa                
21. 10. 2019. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Spoločnosť AMPA, s.r.o., so sídlom Kľačno 169, 972 15 Kľačno, IČO: 47184094,  o nájom 
časti pozemku  z parc. C KN č. 2120/1 v rozsahu výmery 45 m2,  pred kaviarňou na Námestí 
slobody 2 v Prievidzi, za účelom prevádzkovania letnej terasy. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.12.2019.  
MsR uznesením č. 23/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť 
prenechanie do nájmu dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosti v k. ú. 
Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 2120/1 v rozsahu výmery 40 m2, na účel 
umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka,  spôsobom  
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa,  nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj 
územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať občerstvenie 
v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta, za podmienok nájomného vo 
výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 
16.10. do 14.04., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou 
zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným 
Regulatívom letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej 
zóne v Prievidzi, pre  spoločnosť AMPA, s.r.o., so sídlom Kľačno 169, 972 15 Kľačno, IČO: 
47184094. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  



Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Ďalšie žiadosti a návrhy predkladala JUDr. Eva Privitzerová.  
 
JUDr. Eva Privitzerová  informovala o uzatvorenej zmluve medzi mestom a spol. 2  brothers, 
s. r. o.  Výška nájmu sa v zmysle rozhodnutia MsZ každoročne prehodnocuje. Spoločnosť 
užíva  časť pozemkov na 13-tich parcelách, na ktorých má umiestnených 16 ks stojanov, pre 
maximálne 80 ks bicyklov.  
MsR uznesením č. 24/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ  schváliť  výšku 
nájomného  1 €/rok/celý predmet nájmu pre spoločnosť  2 brothers,  s. r. o., Opatovce nad 
Nitrou 543,  na  účel   osadenia stojanov  pre „Zelené bicykle“ v počte 16 ks, v rozsahu 
výmery 3 m2/1ks stojan (t. j. maximálne  5 ks bicyklov)  s tým, že  výška nájmu sa stanoví do 
31.12.2020 a na prelome rokov 2020-2021 bude  opätovne prehodnotená. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 5 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
MsR uznesením č. 25/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobrala na vedomie informáciu 
o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21.11.2019 na základe 
uznesenia MsZ č. 365/19 zo dňa 28.10.2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy na predaj prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza vedené na LV 
č. 1:  stavba súpisné č. 2668 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste vedenú  ako bytový dom 
-  soc. bývanie a pozemok  parcela reg. C KN č. 7809/23, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 1382 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, 
spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej  prípojky. Nebol doručený 
žiaden súťažný návrh. 
MsR vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21.11.2019 na 
základe uznesenia MsZ č. č. 365/19 zo dňa 28.10.2019  ako neúspešnú. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
MsR uznesením č. 26/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zámer 
mesta previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza – nehnuteľnosti stavbu súpisné č. 
2663 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste na LV č. 1 vedenú ako bytový dom -  soc. 
bývanie a pozemok  parcela reg. C KN č. 7809/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
1382 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených 
plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky, formou novej obchodnej 
verejnej súťaže s podmienkami: účel využitia - v súlade s územným plánom mesta Prievidza, 
kúpna cena -  minimálne vo výške 372.800,00 € (40% pôvodnej ceny 932.000,00 €), termín 
úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, víťaz obchodnej verejnej súťaže 
sa zaväzuje vstúpiť do práv a povinností prenajímateľa vo vzťahu k nájomcov bytov. 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
Spoločnosti ReFrix, s.r.o. so sídlom Pod traťou 9,  Kežmarok požiadali o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/28, ostatná 
plocha,  v rozsahu výmery 37 m2, nachádzajúceho sa vedľa prevádzky autoumyvárne vo 
vlastníctve žiadateľa na Ul. olympionikov  v Prievidzi, na účel udržiavania okolitého areálu 
čisto, zveľadenia pozemku a vysadenia ďalšej zelene. Komisia dopravy, výstavby, ÚP a ŽP  
požiadala právnu kanceláriu o podaniu podnetu na vykonanie štátneho stavebného dohľadu 
za účelom prešetrenia, či bola stavba realizovaná v súlade so stavebným povolením.  ŠSD 
vykonal zistenie a zistil tieto závady: umiestnenie dopravných značiek v riešenom objekte nie 
je v súlade s určením dopravného značenia, k objektu bol zriadený druhý vjazd, výjazd, ktorý 
nebol povolený, v areáli bola umiestnená neoprávnená reklamná stavba, za umývacím 



boxom od rieky Nitry sa nachádza nelegálne vybudovaná spevnená plocha.  V súčasnosti 
spoločnosť zabezpečuje odstránenie zistených závad a nedostatkov.  
MsR uznesením č. 27/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila  MsZ schváliť zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: nehnuteľnosť v k. 
ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/28, ostatná plocha   v rozsahu 
výmery 37 m2,  zapísanej na LV č. 1, nachádzajúcej sa na Ul. olympionikov  v susedstve 
budovy vo vlastníctve žiadateľa,   pre spoločnosť ReFrix, s.r.o., so sídlom Pod Traťou 9, 
Kežmarok, na účel  starostlivosti o pozemok a výsadby  zelene. 
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov proti, 1 sa zdržala  
 
Soňa Žambokrétyová A – Sport,  Ul. olympionikov 1a,  Prievidza,  požiadala o zníženie 
rozsahu výmery pozemku parcely reg. C KN č. 3978/28, ostatná plocha, prenajatého na 
základe Nájomnej zmluvy č. 1/2005 v znení dodatkov č. 1 a 2, nachádzajúceho sa na Ul. 
olympionikov 1 v Prievidzi, na 15 m2,  za účelom vysadenia zelene. Zároveň požiadala    
o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/29, 
ostatná plocha,  v rozsahu výmery 37 m2, nachádzajúceho sa vedľa prevádzky vo vlastníctve 
žiadateľky na Ul. olympionikov 1 v Prievidzi, na účel vysadenia  zelene a starostlivosti o ňu. 
Žiadateľka má časť pozemkov v prenájme od Bojnického urbariátu.  Žiadateľka žiada 
o pozemky, ktorá má v nájme spol. RefRix, s.r.o. Ing. Branislav Bucák hovoril, že na 
pozemku je umiestnená zákazová značka, treba preveriť povolenie umiestnenia dopravného 
značenia. Primátorka mesta uložila prednostovi MsÚ preveriť prostredníctvom príslušných 
zamestnancov preverenie umiestnenia dopravného značenia.  
MsR uznesením č. 28/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť  zmenu 
predmetu nájmu  Nájomnej zmluvy č. 01/2005 zo dňa 13.04.2005 v znení Doplnku č. 1 
a Doplnku č. 2  znížením  rozsahu výmery pozemku parcely reg. C KN č. 3978/28, ostatná 
plocha, na 15 m2 pre Soňu Žambokrétyovú,  s miestom podnikania Ul. olympionikov 
1, Prievidza a zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 
mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/29, 
ostatná plocha,  v rozsahu výmery 37 m2, vedeného na LV č. 1, nachádzajúcej sa na Ul. 
olympionikov 1 v susedstve budovy vo vlastníctve žiadateľky,   pre Soňu Žambokrétyovú,  
s miestom podnikania Ul. olympionikov 1, Prievidza,  na účel  starostlivosti o pozemok a 
výsadby  zelene. 
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov proti, 1 sa zdržala  
 
Ďalšie žiadosti predkladala Ľubica Burešová, ref. právnej kancelárie.  
 
Spoločnosť BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r. o., so sídlom Košovská cesta 20, 971 13  
Prievidza, požiadala o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku  parcela registra C 
KN č.  1313/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 150 m2, na účel založenia 
trávnika a nasadenia okrasnej dreviny. Pozemok sa nachádza sa Košovskej ceste, je 
zaburinený a porastený náletovými drevinami, ktoré mesto musí orezávať z dôvodu 
bezpečnosti cestnej premávky. 
MsR uznesením č. 29/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnice,  neodporučila MsZ schváliť zámer 
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť 
pozemku parcela registra E KN č.  2323/1, ostatné plochy v rozsahu výmery  150 m2, vedený 
na liste vlastníctva č. 10652, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre  
spoločnosť BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r. o., so sídlom Košovská cesta 20, 971 13  
Prievidza, na účel založenia trávnika a nasadenia okrasnej dreviny. 
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 7 poslancov proti  
 
Spoločnosť SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r. o., so sídlom Jánošíková ul. 40068/1, 971 01 
Prievidza, o prechod nájmu na spoločnosť SUPER TAXI – MJM taxi  s. r. o., so sídlom Na 



karasiny 247/25, 971 01  Prievidza. Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané plochy a nádvorie  s výmerou 30 m2. 
Pozemok sa nachádza v komplexe autobusovej stanice na Ulici T. Vansovej v Prievidzi. 
Spoločnosť SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r. o., má na predmetný pozemok uzatvorený 
nájomný vzťah na základe Nájomnej zmluvy č. 3/2015 zo dňa 29. 04. 2015.  Komisia 
FMRRaPA žiadala  preveriť, či spoločnosť má daňové nedoplatky. Ľubica Burešová uviedla, 
že spoločnosť nemá daňové nedoplatky.  
MsR uznesením č. 30/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila MsZ schváliť zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. 
ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 30 m2, v celosti, vedeného na LV č. 1, pre spoločnosť SUPER TAXI – MJM taxi s. 
r. o., so sídlom Na karasiny 247/25, 971 01 Prievidza, na účel stanoviska taxi služby.  
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov proti  
 
MsR uznesením č. 31/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ schváliť zámer 
mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. 
ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 30 m2, vedeného na LV č. 1, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  
účel využitia: stanovisko taxi služby,  nájomné: minimálne vo výške 170,00 €/m2/rok, úhrada 
nájomného: mesačne, doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou, platná 
licencia na prevádzku taxi služby. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje 
právo odmietnuť všetky doručené návrhy. 
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 5 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Ľubica Burešová podala informáciu o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom 
Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 367/19 zo dňa 28. 10. 2019 
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. Prievidza, a to:  
objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, orientačné číslo 12 C, 
na liste vlastníctva vedeného ako budova školy, druh stavby 11, na pozemkoch parcela 
registra C KN č. 829/13 a č. 829/41, pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č, 
829/13, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 510 m2 a č. 829/41 zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 37 m2 a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2, všetky nehnuteľnosti sú vedené na liste 
vlastníctva č. 1,  s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu.   
Bolo doručených  9 súťažných návrhov. Najvhodnejší návrh predložila spoločnosť Orva 
color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 12, 971 01 Prievidza, ponuka  KC: 211 110,50 €, 
účel: v zmysle územného plánu mesta Prievidza, ako rekonštrukcia  budovy na bytové 
jednotky, zapísaná. 
MsR uznesením č. 32/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyhodnotila ďalšiu obchodnú verejnú 
súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 367/19 zo 
dňa 28. 10. 2019 ako úspešnú, najvhodnejší súťažný návrh na prevod nehnuteľností podľa 
písm. a) predložila spoločnosť: Orva color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 12, 971 01 
Prievidza. MsR požiadala primátorku mesta   uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou Orva 
color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 12, 971 01 Prievidza, ktorej súťažný návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľností v ďalšej obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej 
mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
č. 367/19 zo dňa 28. 10. 2019 bol vyhodnotený ako najvhodnejší s podmienkami:  účel 
využitia: v zmysle územného plánu mesta Prievidza ako rekonštrukcia budovy na bytové 
jednotky, kúpna cena objektu: 147 657,00 €, kúpna cena pozemkov vo výške: 41,50 €/m2, za 
pozemky spolu vo výške: 63 453,50 €, kúpna cena spolu: 211 110,50 €, termín úhrady 
kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 7 poslancov za 



 
Ľubica Burešová podala informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom 
Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 344/19 zo dňa 30. 09. 2019 
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, 
vedenej na liste vlastníctva č. 1, a to:  pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné 
plochy s výmerou 8 602 m2, v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi v areáli 
priemyselného parku, s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu. 
Nebol doručený žiaden súťažný návrh. 
MsR uznesením č. 33/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  vyhodnotila obchodnú verejnú 
súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 344/19 zo 
dňa 30. 09. 2019 ako neúspešnú, nebol podaný žiaden súťažný návrh.  
Prezentácia: 6 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za 
 
MsR diskutovala o návrhu na odpredaj majetku formou opakovanej obchodnej verejnej 
súťaže.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., uviedol, že v návrhu by malo byť jasne 
zadefinované, aký je stav s prípojkami IS.  Ľubica Burešová uviedla, že v návrhu zmluvy je to 
presne zadefinované t. zn. že momentálne jestvujúce inžinierske siete sú kapacitne 
nevyhovujúce.  
MsR uznesením č. 34/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ  schváliť  zámer 
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť   v k. ú.      Prievidza, a to 
pozemok parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8602 m2 v celosti, 
vedený na liste vlastníctva č. 1, formou  opakovanej obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami:  1.    účel využitia: na podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta, 
2.    kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 11,24 €/m2 ( 80 % z pôvodnej ceny  podľa ZP 
č.  162/2019 ) 3.    termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
4.   povinnosť kupujúceho uzatvoriť zmluvu na služby so spol. SMMP, s. r. o.,  Prievidza 
súčasne s kúpnou zmluvou, 5.   kupujúci berie na vedomie, že bol predávajúcim upozornený, 

na základe vyjadrenia správcu SMMP, s. r. o., Prievidza, že hoci v katastri nehnuteľnosti je 
vecné bremeno zapísané, momentálne jestvujúce inžinierske siete sú kapacitne 
nevyhovujúce a  nie sú využiteľné na realizáciu prípojok. Kupujúci je povinný si prípojky 
zabezpečiť na vlastné náklady. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky doručené návrhy. 
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov za, 1 sa zdržal 
 
Spoločnosť A T.O.S. LR,  s.r.o., so sídlom Lúčna ul. 8, 971 01  Prievidza, požiadala o kúpu 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku  parcela registra C KN č.  8122/21, orná pôda s 
výmerou 5 403 m2, na účel výstavby prevádzkovej haly. Pozemok sa nachádza neďaleko 
Riečnej  ulice mimo zastavaného územia obce. 
MsR uznesením č. 35/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila MsZ schváliť zámer 
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
pozemok parcela registra C KN č.  8122/21, orná pôda s výmerou 5 403 m2, v celosti, 
vedený na liste vlastníctva č. 1, pre  spoločnosť A T.O.S. LR,  s.r.o., so sídlom Lúčna ul. 8, 
971 01 Prievidza, na účel výstavby prevádzkovej haly. 
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 7 poslancov proti 
 
Ing. Mária Halahyjová,  trvalý pobyt Ul. A. Sládkoviča č. 15/15,  971 01  Prievidza, požiadala 
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. 
MsR uznesením č. 36/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť zámer 
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť  v   k. ú. Prievidza,  časť  



pozemku  parcela  registra    C  KN č.  1161/2, záhrady v rozsahu výmery 90 m2, podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Ing. Máriu Halahyjovú,  trvalý pobyt Ul. A. 
Sládkoviča č. 15/15,  971 01  Prievidza, za cenu 20 €/m2 alebo za cenu podľa ZP, spôsobom 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  na účel  rozšírenia záhrady. 
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 7 poslancov za 
 
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza,  požiadali 
o majetkovoprávne usporiadanie v rámci výkonu prevádzky verejného osvetlenia starých 
stĺpov s podzemným káblom, ktoré boli napojené na objekt bývalej mliekarne na Ulici 
J.I.Bajzu. Jeden stĺp sa nachádza na časti pozemku parcela registra CKN č. 5156/2, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 957m2 zapísaný na LV č. 3345 vo vlastníctve PM 
Immobilien, s.r.o., Bánovce nad Bebravou a druhý stĺp sa nachádza na pozemku, parcela 
registra CKN č. 5156/7, ostatná plocha vo výmere 75m2, zapísaný na LV č. 1 vo vlastníctve 
mesta Prievidza. Časť tejto ulice nie je vôbec osvetlená, a preto žiadajú tieto stĺpy 
a pozemok majetkovoprávne usporiadať. 
MsR uznesením č. 37/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, odporučila MsZ schváliť 
majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku parcela registra CKN č. 5156/2, zastavané 
plochy a nádvoria v rozsahu výmery 1m2, zapísaný na LV č. 3345 vo vlastníctve PM 
Immobilien, s.r.o., Bánovce nad Bebravou a to formou nájmu za 1€ jednorazovo za celý 
predmet nájmu a majetkovoprávne usporiadanie dvoch starých stĺpov s podzemným káblom 
na Ulici J.I.Bajzu bezodplatným prevodom do majetku mesta.  
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 7 poslancov za 
 
Matej Kovalík,  trvalý pobyt Dúbravská ul. č. 938/13,  971 01  Prievidza,  požiadal 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. 
 
Milan Krajčík a manželka, spoločne trvalý pobyt Ul. energetikov č. 206/6, 971 01 Prievidza, 
požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN č. 
3062/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 170 m2, na zriadenie vstupu na 
pozemok v ich vlastníctve. Pozemok sa nachádza vedľa Ul. J. Gramantíka.  
 
Poslanci viedli diskusiu k obom žiadostiam.  JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. uviedol, že 
v danej lokalite bolo už podaných niekoľko žiadostí na usporiadanie pozemkov. VVO 4 by 
mal dať jednotné stanovisko ku všetkým žiadostiam. Ďalej dodal, že celé územie treba 
preveriť a stanoviť jednotný postup.  Problémom sú aj susedské vzťahy, nakoľko pozemky sa 
nachádzajú medzi viacerými rodinnými domami. Taktiež treba zaujať stanovisko, či je 
potrebné dokladať súhlasy vlastníkov susedných nehnuteľností. Niektoré domy majú prístup 
z viacerých strán.  Primátorka mesta dala za úlohu Ing. Ľubošovi Jelačičovi, predsedovi 
dopravnej komisie, aby v spolupráci s členmi komisie preverili situáciu, či sa odpredajom 
zamedzí prístupu k rodinným domom. 
Primátorka mesta žiadosti z rokovania stiahla.  
 
Ľubica Burešová podala informáciu o areáli Zberných surovín Žilina, a. s., na ktorý je 
uzavretá platná Nájomná zmluva č.  36/2012 na pozemku parcela registra C KN č. 5403, 
s celkovou výmerou  1 677 m2,  zastavané plochy a nádvorie. Predmetom nájomnej zmluvy 
je časť pozemku s výmerou 1 400 m2. Nájomca Zberné suroviny Žilina, a. s. platí nájomné 
v zmysle NZ.  Areál je už niekoľko rokov prázdny, neudržiavaný a chátra. Nájomca predložil 
mestu Znalecký posudok č. 63/2017, vyhotovený znalcom z odboru Stavebníctvo Ing. arch. 
Branislavom Baluchom, kde všeobecná hodnota stavby, budovy súpisné č. 505 vo 



vlastníctve spoločnosti na pozemku mesta je 53 044,13 €, oplotenie má hodnotu 3 880,86 € 
a ostatné vonkajšie úpravy hodnotu 8 695,03 €, teda všeobecná hodnota podľa tohto 
znaleckého posudku na nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti predstavuje sumu 
65 620,02 €. Mestská rada v Prievidzi dňa 21. 10. 2019 uznesením č. 369/19 uložila právnej 
kancelárii zabezpečiť vyhotovenie nového znaleckého posudku.  Znalecký posudok č. 
13/2019 bol vypracovaný znaleckou organizáciou AUDING, s. r. o., Bojnická cesta č. 35, 971 
01  Prievidza, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. 
Adolfom Daubnerom. Objekt na rozdiel od znaleckého posudku predloženého spoločnosťou 
Zberné suroviny Žilina, a. s., rozdelil na 2 časti, a to na kancelárske priestory a sklad. 
Všeobecná hodnota objektu je  61 382,40 €  a pozemku 48,32 €/m2.  Spol. Zberné suroviny 
Žilina, a.s., neakceptovala ponuku mesta na kúpnu cenu vo výške 52 175 €. 
MsR uložila právnej kancelárii rokovať so spol. Zberné suroviny Žilina, a. s., o ponuke mesta 
na odkúpenie nehnuteľností v ich vlastníctve, nehnuteľnosti umiestnené na pozemku v k. ú. 
Prievidza, parcela registra C KN č. 5403, vo vlastníctve mesta, a to za cenu vo výške 65 % 
(39 898,56 €) z hodnoty vychádzajúcej zo Znaleckého posudku č. 13/2019, vypracovaného 
znaleckou organizáciou AUDING, s. r. o., Bojnická cesta č. 35, 971 01 Prievidza, znalcom z 
odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Adolfom Daubnerom.  
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 7 poslancov za 
 
Ing. Martin Maslen, trvalý pobyt Jánošíkova ulica č.  3058/13A, 971 01 Prievidza a manželka 
Ing. Marcela Maslenová, trvalý pobyt Námestie SNP č. 49/26, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, 
opakovanie požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  pozemku parcela registra 
C KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 211 m2, prípadne zmenšenú výmeru 
v rozsahu 132 m2,  na účel rozšírenia záhrady. Pozemok sa nachádza na Rovnej ulici 
v Prievidzi. 
MsR uznesením č. 39/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť zámer 
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  
pozemku parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha  v rozsahu výmery 211 m2, 
prípadne zmenšenú výmeru v rozsahu 132 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým 
plánom, pre Ing. Martina Maslena, trvalý pobyt  Jánošíkova ulica č.  3058/13A, 971 01 
Prievidza a manž. Ing. Marcelu Maslenovú, trvalý pobyt Námestie SNP č. 49/26, 972 42 
Lehota pod Vtáčnikom, na účel rozšírenia záhrady.  
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 7 poslancov proti 
 
Ing. Marián Okresa a manželka, spoločne trvalý pobyt Jánošíková ulica  č. 542/11, 971 01  
Prievidza, požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcela registra C 
KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 53 m2, na zriadenie vstupu na priľahlé 
nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Pozemok sa nachádza na Rovnej ulici v Prievidzi. 
MsR uznesením č. 40/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neodporučila MsZ schváliť zámer 
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť  
pozemku parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha  v rozsahu výmery 53 m2, podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom pre Ing. Mariána Okresu a manželku, spoločne 
trvalý pobyt Jánošíková ulica č. 542/11,  971 01 Prievidza, na účel zriadenia vstupu.  
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 7 poslancov proti 
 
Jozefa Privitzer a manž., spoločne trvalý pobyt Krížna ulica č. 698/8, 971 01  Prievidza, 
opakovane požiadali o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Malá Lehôtka, časti pozemku parcela 
registra C KN č. 164, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 168 m2 alebo 94 m2, na 
účel  zriadenia záhrady. 
Na rokovaní MsR dňa 2. 12. 2019 bola predmetná žiadosť stiahnutá, nakoľko v tom čase 
nebola zo strany pani Privitzerovej podpísaná nájomná zmluva.  Zmluva je zo strany 
nájomcov podpísaná. Katarína Čičmancová uviedla, že manželia roky tento pozemok 



užívajú, osobne nemala vedomosť o tom, že užívajú pozemok bez právneho dôvodu.  
Architektka nedala súhlasné stanovisko k predaju pozemku z dôvodu, že riešená parcela 
môže v budúcnosti plniť funkciu miestnej komunikácie, prípadne môže slúžiť na uloženie 
inžinierskych sietí.  
MsR uznesením č. 41/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  neodporučila MsZ schváliť zámer 
mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Malá Lehôtka, časť  
pozemku parcela registra C KN č. 164, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 168 
m2 alebo 94 m2,  pre Jozefa Privitzera a manž., spoločne trvalý pobyt Krížna ulica č. 698/8, 
971 01 Prievidza, na účel zriadenia záhrady.  
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 6 poslancov proti, 1 sa zdržala  
 
JUDr. Róbert Pietrik predložil aktuálnu informatívnu správu o ďalšom postupe v právnej veci  
o náhrade škody na zdraví z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia obyvateľky mesta 
Prievidza uplatnenej na Okresnom súde Prievidza v súdnom konaní sp. zn. 10C/21/2013. 
Po rokovaní MsR  2. 12. 2019 právna kancelária podala odvolanie proti rozsudku.  Otázka 
odvolania bola následne riešená aj na rokovaní MsZ, ktoré uznesením č. 419/19 rozhodlo 
nepodať odvolanie.  Rešpektujúc uznesenie právna kancelária pripravila späťvzatie 
podaného odvolanie, pričom však bolo zistené, že žalobkyňa zmenila svoje rozhodnutie 
deklarované na pojednávaní pred vynesením rozsudku  a rovnako dňa 3. 12. 2019 podala 
odvolanie.  Vzhľadom na zmenené a nové skutočnosti právna kancelária pripravila návrh na 
zrušenie uznesenia MsZ č. 419/19. 
MsR uznesením č. 42/20, ktoré tvorí prílohu k zápisnici,  odporučila MsZ    zrušiť uznesenie 
MsZ č. 419/19 zo dňa 09.12.2019 o neschválení podania odvolania proti Rozsudku 
Okresného súdu Prievidza sp. zn. 10C/21/2013 zo dňa 14.11.2019 vo veci náhrady za 
sťaženie spoločenského uplatnenia s príslušenstvom.   
Prezentácia: 7 prítomných poslancov  
Hlasovanie: 7 poslancov za 
 
 

K bodu 14) 
 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová predložila viacero podnetov a návrhov: 

   
1. Oprava osvetlenia a stien podjazdu pri kostole Sv. Bartolomeja  (Necpalská cesta a 
Ul. Matice slovenskej) – tma ohrozuje plynulosť a bezpečnosť  dopravy.    
Prednosta MsÚ informoval, že podchod spadá pod Správu ciest Žilina. Mesto viackrát 
žiadalo o nápravu.  Mesto dostalo odpoveď, že podjazd nespĺňa parametre tunela. 
2. Riešiť výsadbu vhodných rastlín (nízkoúdržbových drevín) do betónových kvetináčov 
v úrovni cesty, prípadne zamedziť rastu buriny. 
Prednosta Msú informoval, že starostlivosť taktiež spadá pod Správu ciest Žilina, mesto 
požiadavku bude riešiť prostredníctvom spol. TSMPD, s.r.o. 
3. Hľadať alternatívu silvestrovského ohňostroja – namiesto hlučnej zábavy pripraviť 
video/laser show, osloviť odborníkov v regióne s časovou rezervou. 
Prednosta MsÚ informoval, že podnetom  sa  mesto už zaoberalo, laserová show je  
finančne náročnejšia ako ohňostroj,   v priebehu roka k tejto téme bude zvolané pracovné 
stretnutie.  
4. Riešenie križovatky pri lekárni Angelika v Necpaloch -   PaedDr. Kvestoslava Ďurčová 
uviedla, že výjazd  od ulíc Poľná ul. a Na záhumní je neprehľadný.  Poslankyňa informovala, 
že v danej veci komunikovala aj s Romanom Bartošom zo spol. TSMPD, s.r.o., vec je 
v riešení.  
5. Požiadavka od občanov na doplnenie jedného svetelného bodu na Ul. Na záhumní 
(na odbočke na „Dúbravu“)  
6. Informácie k výstavbe výbehu pre psov v blízkosti KD v Necpaloch. 
 
 



 
7. Minulý rok sa uskutočnila prezentácia návrhov architektonických riešení sídliska Píly. 
Poslankyňa PaedDr. K. Ďurčová sa pýtala, či mesto bude realizovať niečo z týchto návrhov. 
Na otázku reagovala primátorka mesta,  problematikou sa zaoberá architektka mesta.  
8. Podnety z Ul. J. Siváka – dobudovanie 4-5 parkovacích miest a výhľadovo riešiť 
zarastené asfaltové ihrisko.   
9. Stolové kalendáre –  PaedDr. K. Ďurčová požiadala do budúcnosti prehodnotiť 
systém doručenia obyvateľom, nakoľko sa stalo, že  nie všetky domácnosti obdržali mestský 
kalendár.  
 
10. MŠ pri ZŠ Malonecpalská –  požiadavka, aby boli čo najskôr uvoľnené financie z 
rozpočtu na nové komponenty ihriska.  
 
11. Obyvatelia Necpál sa často pýtajú,  čo s objektom bývalých Potravín Kačka, predajňa 
tu chýba, obyvateľov pribúda. Aj z tohto dôvodu je zvýšený pohyb po prechodoch na hlavnej 
Nedožerskej ceste k predajni Kaufland, kde je jeden prechod cez frekventovaný hlavný ťah 
osvetlený nedostatočne a druhý  bližšie k obci  Nedožery Brezany vôbec.  Zástupca 
primátorky uviedol, že komunikácia nespadá pod mesto.  Súhlasil však, že prechody na tejto 
komunikácii nie sú dostatočne osvetlené.   
 
12. Požiadavka na osvetlenie cintorína v Necpaloch – požiadavka na doplnenie 
osvetľovacieho telesa (príp. na pohybový snímač), dokončenie stredového chodníka na 
cintoríne. 
 
13. Požiadavka na vybudovanie chodníka od Veľkonecpalskej cesty cez Nedožerskú 
(okolo Change computer) ku Malonecpalskej (od Lidla). 
 
Katarína Čičmancová hovorila o zmene grafikonu MHD.  Informovala  o požiadavke na 
úpravu grafikonu tak, aby občania stihli spoje na rýchliky.   
 
 
 

K bodu 15) 
 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, poďakovala prítomných za aktívnu 
účasť na zasadnutí a vyhlásila zasadnutie za ukončené.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

zo dňa  20. 01. 2020 
konanej v Mestskom dome v Prievidzi 

P r i p o m i e n k y     o v e r o v a t e ľ o v     z á p i s n i c e: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................     .................................................. 
         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  24. 01. 2020 
 

 



Zoznam uznesení 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 20. 01. 2020 
od 1 do 42 

 
 

1. Program MsR 
2. Vyhodnotenie uznesení MsR 
3. Návrh na vyradenie motorového vozidla z evidencie majetku mesta 
4. Vyhodnotenie súťaže  - predaj motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI 
5. Vyhodnotenie súťaže – predaj motorového vozidla KIA CEED 1.4 
6. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta za účelom riešenia mimoriadnej 

situácie v meste Prešov 
7. Návrh IS č. 108 – Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi 

volebných obvodov 
8. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej 

všeobecne prospešné služby 
9. Informatívna správa Vianočné trhy 2019 
10. Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu revitalizácie tržnice 
11. Informácia o pripravenom projekte „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb“ 
12. Informácia o pripravenom projekte „Buďme hrdí na svoje mesto“ 
13. Žiadosť Ing. Vladimíry Kielarovej a Dalibora Kielara o zriadenie vecného bremena“ 
14. Žiadosť Bc. Jozefa Briatku o zmenu trasovania IS 
15. Žiadosť Ing. Jany Vidovej o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu 

a uzatvorenie  zmluvy o zriadení vecného bremena 
16. Žiadosť Ľudovíta Petríka o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu 

a uzatvorenie  zmluvy o zriadení vecného bremena 
17. Žiadosť spol. ISPA, s.r.o., o nájom časti pozemku 
18. Žiadosť spol. ISPA, s.r.o., o nájom časti pozemku 
19. Žiadosť Dominika Matiašku o nájom časti nebytového priestoru 
20. Žiadosť Romana Borovičku o zámenu pozemkov 
21. Žiadosť Márie Gatialovej o majetkové usporiadanie pozemkov 
22. Žiadosť Rastislava Dúckeho o zníženie navrhovanej kúpnej ceny (zmena uzn. MsR č. 

424/19 a zrušenie uzn. MsR č. 358/19) 
23. Žiadosť spol. AMPA, s.r.o., o nájom časti pozemku 
24. Návrh na určenie výšky nájomného pre spol. 2 brothers, s.r.o. 
25. Vyhodnotenie OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste 
26. Návrh na vyhlásenie novej OVS – nehnuteľnosti na Ciglianskej ceste 
27. Žiadosť spol. ReFrix, s.r.o., o nájom časti pozemku 
28. Žiadosť Soni Žambokrétyovej A- Sport o zníženie rozsahu výmery pozemku 

prenajatého v zmysle NZ č. 1/2005 
29. Žiadosť spol. BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, s.r.o., o kúpu časti pozemku 
30. Žiadosť spol. SUPER TAXI – WHITE TAXI, s.r.o., o prechod nájmu  
31. Návrh na vyhlásenie OVS -  nájom pozemku  - areál autobusovej stanice 
32. Vyhodnotenie ďalšej OVS – nehnuteľnosti  -  objekt a pozemok bývalej II. ZŠ Ul. S. 

Chalupku 
33. Vyhodnotenie  OVS – pozemok v areáli priemyselného parku 
34. Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS -  pozemok v areáli priemyselného parku 
35. Žiadosť spol. A T.O.S. LR, s.r.o., o kúpu pozemku 
36. Žiadosť Ing. Márie Halahyovej o kúpu časti pozemku 
37. Žiadosť spol.  TSMPD, s.r.o., o majetkovoprávne usporiadanie majetku 
38. Informácia o rokovaní so spol. Zberné suroviny Žilina ohľadom odkúpenia 

nehnuteľností 
39. Opakovaná žiadosť Ing. Martina Maslena a manž. o kúpu časti pozemku 
40. Žiadosť Ing. Mariána Okresu a manž. o kúpu časti pozemku 



41. Opakovaná žiadosť Jozefa Privitzera a manž. o kúpu časti pozemku 
42. Informatívna správa o ďalšom postupe v právnej veci o náhrade škody na zdraví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi 

zo dňa 20. 01. 2020 
od 1 do 42 



 
číslo: 1/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 návrh programu MsR na deň 20. 01. 2020, 
II. schvaľuje 
 program MsR nad deň 20. 01. 2020. 
 
číslo: 2/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Vyhodnotenie uznesení MsR; 
II. sleduje uznesenia: 
 rok 2000: 241/II. 

rok 2015: 109/II.a)b), 112/II., 
rok 2016:  97/IV.,  
rok 2017: 49/III., 269/III.,  309/II., 608/II. 
rok 2018: 141/III., 347/II., 385/I.,  
rok 2019: 25/III., 177/II.III., 193/II., 315/III., 318/II., 322/I., 350/II., 395/II. 

III. vypúšťa zo sledovania uznesenia: 
 rok 2016: 220/II.,549/I.,    
 rok 2018: 349/II.a), 

rok 2019: 19/II.III., 150/IV., 211/II., 271/II., 272/II., 311/II.III.,366/II., 369/II., 382/II., 
392/II.III., 400/II., 433/II., 434/II. 

 
číslo: 3/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) návrh na vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI 
BMT Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014, v celkovej 
obstarávacej cene 29 800,00 eur, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, 
oceňovacej a likvidačnej  komisie pri MsÚ  Prievidza zo dňa 11.11.2019 s následným 
odpredajom za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 6 733,00 eur stanovenú 
Znaleckým posudkom              č. 49/2019, vypracovaným znalcom Ing. Vladimírom 
Šramkom, navýšenú o náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 80,00 
eur, t. j. minimálne za cenu 6 813,00 eur.  
V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať ponuku so zníženou cenou podľa 
znaleckého posudku o 30 % + náklady na vypracovanie znaleckého posudku, 
b)  návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh  na uzavretie  
zmluvy na prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta Prievidza, osobného 
motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ 
PD722ET, 

II.   odporúča MsZ 
a) schváliť vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI 
BMT Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014 v celkovej obstarávacej 
cene 29 800,00 eur z evidencie majetku mesta Prievidza, a to v zmysle Zápisu zo 
zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej  a likvidačnej komisie pri MsÚ zo dňa 
11.11.2019; 

 
b) schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný  hnuteľný majetok mesta, 

osobné motorové   vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 
4MOTION, EVČ PD722ET,  formou obchodnej verejnej súťaže   s podmienkami: 

3. kúpna cena osobného motorového vozidla: minimálne za cenu  6 813,00 eur, 
4. termín úhrady kúpnej ceny:  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 



V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať vyhlásenie súťaže so zníženou 
cenou podľa znaleckého posudku o 30% + náklady na vypracovanie znaleckého 
posudku. 

 
číslo: 4/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, že na základe zverejnenej ponuky na odpredaj hnuteľného majetku - 
osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI, evidenčné číslo 
PD 882 DZ za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 011,00 eur, v zmysle 
uznesenia MsR č. 272/19 zo dňa 20.08.2019 v znení uznesenia č. 394/19 zo dňa 
02.12.2019, boli v stanovenom termíne doručené dve obálky, a to: 

1. Michal Jaššák, Riečna . 857/1, 029 44 Rabča, s cenovou ponukou 1365,00 
eur, 

2. Juraj Cápa, Ul. M. Rázusa 864/7, 971 01 Prievidza, s cenovou ponukou 
1 270,00 eur; 

II. odporúča primátorke mesta 
predať hnuteľný majetok - osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.9 
TDI, evidenčné číslo PD 882 DZ, Michalovi Jaššákovi, Riečna 857/1, 029 44 Rabča, 
za najvyššiu cenovú ponuku, t. j. za cenu 1 365,00 eur. 
V prípade, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s p. Michalom Jaššákom, nastupuje 
ako kupujúci účastník s 2. najvyššou cenovou ponukou. 

 
číslo: 5/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu, že na základe zverejnenej ponuky na odpredaj hnuteľného majetku - 
osobného motorového vozidla KIA CEED 1.4, evidenčné číslo PD 654 DE za 
najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 1 134,00 eur, v zmysle uznesenia MsR č. 
271/19 zo dňa 20.08.2019 v znení uznesenia č. 393/19 zo dňa 02.12.2019, bolo 
v stanovenom termíne doručených päť obálok, a to: 

1. Kristína Gatialová, Remeselnícka 944/24, 971 01 Prievidza, s cenovou 
ponukou 1 851,90 eur, 

2. Patrik Pánis, Rudnianska Lehota 302, 972 26 Nitrianske Rudno, s cenovou 
ponukou 1 800,00 eur, 

3. Monika Vrecková, s cenovou ponukou 1 400,00 eur, 
4. Juraj Cápa, Ul. M. Rázusa 864/7, 971 01 Prievidza, s cenovou ponukou 

1 380,00 eur; 
5. Michal Jaššák, Riečna 857/1, 029 44 Rabča, s cenovou ponukou 1365,00 eur; 

II. odporúča primátorke mesta 
predať hnuteľný majetok - osobné motorové vozidlo KIA CEED 1.4, evidenčné číslo 
PD 654 DE, Kristíne Gatialovej, Remeselnícka 944/24, 971 01 Prievidza, za najvyššiu 
cenovú ponuku, t. j. za cenu 1 851,90 eur. 
V prípade, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s p. Kristínou Gatialovou, nastupuje 
ako kupujúci účastník s 2. až s 5. najvyššou cenovou ponukou. 

 
 
 
 
 
číslo: 6/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza za účelom riešenia 
mimoriadnej situácie v meste Prešov, 



II.  odporúča MsZ  
schváliť presun finančných prostriedkov vo výške 4 000,00 €  z Programu 11 Kultúra, 
Podprogram 4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít, položka 4 – 
Novoročný ohňostroj, na novú položku v Programe 13 Sociálne služby, Podprogram 2  
Príspevky neštátnym subjektom, položka 7 – Dotácia mestu Prešov na riešenie 
mimoriadnej situácie. 

 
číslo: 7/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh Internej smernice IS – 108 Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta 
Prievidza výbormi volebných obvodov,  

II. odporúča MsZ 
schváliť  Internú smernicu IS – 108 Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta 
Prievidza výbormi volebných obvodov s pripomienkou: 
v bode 3.4 sa text  „do výšky 25 %“ vypúšťa a nahrádza textom „do výšky 50%“. 

 
číslo: 8/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej 
všeobecne prospešné služby,  

II. odporúča MsZ 
schváliť Dodatok č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej 
všeobecne prospešné služby. 

 
číslo: 9/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
 Informatívnu správu Vianočné trhy 2019. 
 
číslo: 10/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

alternatívy vypracovanej štúdie na revitalizáciu mestskej tržnice na Trhovej ulici 
a stanovisko architektky mesta  a VVO II, 

II. žiada konateľa spol. SMMP, s.r.o.  
zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu revitalizácie 
mestskej tržnice na Trhovej ulici v Prievidzi podľa alternatívy č. 1 

 
číslo: 11/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb“ 
a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    

II.  odporúča  MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb “, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 5 504 € t.j. 10,1 % z celkových výdavkov na 

projekt. 
 
číslo: 12/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 



informáciu o pripravenom projekte: „Buďme hrdí na svoje mesto“ a možnosti čerpania 
finančných prostriedkov,    

II.  odporúča  MsZ  
schváliť  
a) predloženie projektu s názvom: „Buďme hrdí na svoje mesto“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 25 061 € t.j. 33,39 % z celkových výdavkov na 

projekt. 
 

číslo: 13/20 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

žiadosť  Ing. Vladimíry Kielarovej  a Dalibora Kielara, spoločne bytom Prievidza, Pod 
hrádkom 178/24, o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť 
po časti pozemku v k. ú.  Veľká Lehôtka  (pri cintoríne na Remeselníckej ulici) parcela 
registra E KN č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 m2,  právo vjazdu na pozemok 
vo vlastníctve žiadateľov. Rozsah vecného bremena je 40 m2; 

II.         odporúča  MsZ 
schváliť udelenie súhlasu mesta Prievidza pre Ing. Vladimíru Kielarovú  a Dalibora 
Kielara, spoločne bytom Prievidza, Pod hrádkom 178/24, so zriadením vjazdu  po 
časti pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú.  Veľká Lehôtka  (pri cintoríne na 
Remeselníckej ulici) parcela registra E KN č. 480/1, ostatné plochy s výmerou 5620 
m2  v rozsahu výmery 40 m2, podľa doloženej situácie,  na pozemky vo vlastníctve 
žiadateľov parcela registra  E KN č. 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 713/1, 
713/2, na dobu neurčitú bezodplatne, a to s podmienkou vjazdu so štrkovou 
povrchovou úpravou.   
 

číslo: 14/20 
Mestská rada 
I.          berie na vedomie 

a) žiadosť Bc. Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, Družstevná ul. 717/32, o zmenu 
trasovania inžinierskych sietí – elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky 
k rodinnému domu na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza v k. ú. Hradec, 
parcela registra  C KN č.623/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2, 
parcela registra  C KN č.623/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 241 m2 a 
parcela registra  E KN č.1069/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 713 m2, a to 
na základe doloženého porealizačného geometrického plánu,  
b) informáciu o doloženom porealizačnom Geometrickom pláne č. 64/2019, ktorý 
vyhotovil geodet Patricius Sova - GEOSKTEAM dňa 28.03.2019, s vyznačením 
priebehu IS spolu s ochranným pásmom a rozsah je zaznamenaný v popisnej časti 
GP ako diel 1-3 v rozsahu 22  m2  
(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva               č. 408/17 dňa 02.10.2017, uzatvorená Zmluva o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena dňa 04.12.2017),  

II.         odporúča MsZ 
a)    schváliť zmenu trasovania pre Bc. Jozefa Briatku, trvalý pobyt Prievidza, 

Družstevná ul.  717/32, podľa doloženého Geometrického plánu č.  64/2019, ktorý 

vyhotovil geodet Patricius Sova - GEOSKTEAM dňa 28.03.2019, 

 

b)    schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 408/17 zo dňa 02.10.2017 

takto: 

text  ...„strpieť na pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec, parcela registra C KN 
č. 623/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2 odčlenenej geometrickým 
plánom č. 170/2017 z pozemkov parcela registra E KN č. 1069/1 a parcela registra C 
KN č. 623/8“  



sa nahrádza textom „strpieť na časti pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Hradec, 
parcela registra  C KN č.623/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 127 m2, 
parcela registra  C KN č.623/8, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 241 m2 a 
parcela registra  E KN č.1069/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 713 m2 

v časti diel 1-3 v rozsahu výmery 22 m2“ 
text ...„k plánovanej výstavbe rodinného domu“ sa nahrádza textom  „k  rodinného 
domu“    

 
c)    schváliť uplatnenie sankcie za nedodržanie trasovania – uloženia inžinierskych 

sietí, a to vo výške 7200,00 €, čo predstavuje 150 € za každý deň omeškania za 

obdobie od 11.12.2019 (deň nasledujúci po dni doručenia GP) do 27.01.2020 

(vrátane, deň zasadnutia MsZ). 

číslo: 15/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Jany Vidovej, trvalý pobyt Bojnice, Kúty 1682/39, o predĺženie lehoty na 
doručenie geometrického plánu do 25.09.2021 a na uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena do 25.11.2021, a to u dôvodu spomalenia stavebných prác 
(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 508/17 zo dňa 11.12.2017 v znení uznesenia č. 123/18 zo dňa 
26.03.2018, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 
25.05.2018) 

II.  odporúča primátorke mesta 
vyhovieť žiadosti Ing. Jany Vidovej, trvalý pobyt Bojnice, Kúty 1682/39, o predĺženie 
lehoty na doručenie geometrického plánu do 25.09.2021 a na uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena do 25.11.2021. 

 
číslo: 16/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Ľudovíta Petríka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Žarnova 859/4,   o predĺženie 
lehoty na doručenie geometrického plánu o 2 roky, t. j. do 15.09.2021 a zároveň 
o predĺženie lehoty na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, a to 
z dôvodu spomalenia stavebných prác (t. j. žiadateľ hľadal firmu, ktorá má 
technológiu na napojenie kanalizácie pretlakom, ale oslovené firmy  mu určili 
najskorší termín až začiatkom roka 2020) 
(zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č. 467/17 zo dňa 30.10.2017, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena zo dňa 15.11.2017) 

II.  odporúča primátorke mesta 
vyhovieť žiadosti Ľudovíta Petríka, trvalý pobyt Prievidza, Ul. A. Žarnova 859/4, 
o predĺženie lehoty na doručenie geometrického plánu do 15.09.2021 a na 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do 15.11.2021. 

 
 
 
číslo: 17/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, 
IČO: 31 328 717, zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, o  nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 3256/84, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3033 m2, v rozsahu výmery 6 m2, 
evidovanom na LV 1, kde má spoločnosť umiestnené 2 ks reklamných stavieb – 



obojstranných billboardov s rozmermi 5,1 x 2,4 m (na severnom okraji parkoviska 
pred poisťovňou Allianz). Dôvodom je pokračovanie ich prevádzky za účelom 
poskytovania reklamného priestoru ich klientom po dobu nasledujúcich 5 rokov – od 
1.1.2020 do 31.12.2024, 
b) informáciu, že dňom 31.12.2019 bola ukončená  nájomná zmluva č. 21/19 zo dňa 
27.09.2019, uzatvorená medzi mestom a spoločnosťou ISPA s.r.o. Bratislava za 
účelom prevádzky jedného z reklamných zariadení na uvedenom pozemku a tým 
istým dňom skončila platnosť povolenia užívať verejné priestranstvo (Rozhodnutie na 
užívanie verejného priestranstva zo dňa 18.03.2015) pre druhú reklamnú stavbu,  

II.   neodporúča  MsZ  
schváliť  zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcely registra CKN č. 
3256/84, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3033 m2 ,  v rozsahu výmery 6 m2,  
zapísaný na LV č. 1, pre spol. ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 
Bratislava, IČO: 31 328 717, za účelom pokračovania prevádzky 2 reklamných 
stavieb – obojstranných billboardov s rozmermi 5,1 x 2,4 m umiestnených na 
severnom okraji parkoviska pred poisťovňou Allianz. 

 
číslo: 18/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť spoločnosti ISPA spol. s r. o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, 
IČO: 31 328 717, zastúpená splnomocnencom Ing. Milanom Kocianom, o  nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku parcely registra CKN č. 3256/8, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3744 m2 v rozsahu výmery 6 m2, evidovanom 
na LV 1, kde má spoločnosť umiestnený reklamný obojstranný billboard s rozmermi 
5,1 x 2,4 m (v priestore medzi býv. požiarnou zbrojnicou a OC Elektrik). Dôvodom je 
pokračovanie jeho prevádzky za účelom poskytovania reklamného priestoru ich 
klientom po dobu nasledujúcich 5 rokov – od 1.1.2020 do 31.12.2024,  
b) informáciu, že dňom 31.12.2019 skončila platnosť povolenia užívať verejné 
priestranstvo (Rozhodnutie na užívanie verejného priestranstva zo dňa 18.03.2015),  

II.   neodporúča  MsZ  
schváliť zámer mesta prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 
Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza (v blízkosti bývalej požiarnej zbrojnice), časť 
pozemku parcely registra CKN č. 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
3744 m2 , v rozsahu výmery 6 m2, zapísaný na LV č. 1, pre spol. ISPA spol. s r. o., so 
sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, za účelom pokračovania 
prevádzky  reklamného obojstranného billboardu s rozmermi 5,1 x 2,4 m.  

 
číslo: 19/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Dominika Matiašku, bytom Malá Čausa 266, 971 01 Prievidza, IČO: 
52245420 o nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti nebytového priestoru 
v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi, 
postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1, v celkovej výmere 
90 m2, ktorý pozostáva z  prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x 
WC pre personál a 2x WC s umývarňou)  a časti pivničných priestorov s podlahovou 
plochou 25 m2, za účelom zriadenia Escape room – úniková hra pre max. 6 člennú 
skupinu, objednávanú na konkrétny čas. Dĺžka 1 hry je cca 1 hod. Otváracia doba - 
na objednávku od 10,00 do 21,00 hod. Hra nenarúša nočný kľud, 
b) informáciu, že v uplynulých dvoch rokoch boli vyhlásené 4 OVS, ktoré boli 
neúspešné. MsR uznesením č. 239/19 neodporučila MsZ schváliť zámer mesta 
prenechať do nájmu  predmetný nebytový priestor, mesto sa rozhodlo využiť ho pre 
svoje potreby, 



II.   neodporúča MsZ 
schváliť  zámer mesta Prievidza  prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 
mesta Prievidza nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to časť nebytového priestoru 
v budove Mestského domu č. súp. 10001 na Rastislavovej ulici  v Prievidzi, 
postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapísanej na LV č. 1, v celkovej výmere 
90 m2 , ktorý pozostáva z  prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestností, 1 x 
WC pre personál a 2x WC s umyvárňou)  a časti pivničných priestorov s podlahovou 
plochou 25 m2, pre Dominika Matiašku, bytom Malá Čausa 266, 971 01 Prievidza, 
IČO: 52245420,  za účelom zriadenia Escape room – úniková hra pre max. 6 člennú 
skupinu, objednávanú na konkrétny čas. 

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

a) žiadosť Romana Borovičku, Malonecpalská ul. 1317/32A, Prievidza, o zámenu 

pozemkov v k. ú. Prievidza v jeho vlastníctve, nachádzajúce sa pod 

Hornonitrianskou cestou, parcely reg. EKN č. 592/1 o výmere 134 m2, 591/1 

s výmerou 106 m2 a 590/1 s výmerou 39 m2 (v LV sú k p. č. 591/1 a 590/1 

zapísané plomby – KZ, pozemky žiadateľ kúpil, no zatiaľ nie sú prevedené) za 

časť pozemku vo vlastníctve mesta, parcela reg. CKN č. 3977/6, pričom 80 m2 

žiada pred budovou svojej prevádzky „Hokejka“ a 80 m2 pri svojom pozemku oproti 

zimnému štadiónu, pričom chce pozemok oplotiť a rozšíriť detské ihrisko, 

b) informáciu o doložení kúpnych zmlúv, potvrdzujúcich kúpu pozemkov, parcely reg. 

EKN č. 591/1 a 590/1 pánom Romanom Borovičkom, 

II. neodporúča MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza zameniť prebytočný majetok mesta, časť 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 3977/6, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 9669 m2, evidovaná na LV č. 1 (pri zimnom štadióne) 
v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom v zmysle predloženej snímky 
(požadovaných 160 m2) , za pozemky vo vlastníctve žiadateľa, parcely registra EKN 
č. 592/1, orná pôda s výmerou 134 m2, evidovaný na LV č. 5893, 591/1 orná pôda 
s výmerou 106 m2, evidovaný na LV č. 6678 a 590/1 orná pôda s výmerou 39 m2, 
evidovaný na LV č. 6180 (v LV 6678 a 6180 sú zapísané plomby – KZ, pozemky 
žiadateľ kúpil, no zatiaľ nie sú prevedené), v predpokladanej spoločnej výmere 279 
m2. 

 
číslo: 21/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Márie Gatialovej, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, Prievidza, o majetkové 

usporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta: parcely reg. EKN č. 4269 – 

ostatná plocha o výmere 91 m2 (novovytvorená parcela CKN č. 1770/5 po 

zameraní upravená na skutočný stav s výmerou 97 m2) v celosti a časť 

pozemku parcely reg.  a EKN č. 4267/3 – ostatná plocha o výmere 339 m2 

v rozsahu výmery 71 m2 (novovytvorená parcela CKN č. 1770/10), ktoré sú 

súčasťou jej záhrady, a to formou kúpy. O uvedené pozemky sa dlhé roky stará, 

udržiava ich a kosí na vlastné náklady, 

b) informáciu, že dňa 10.01.2020 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti  v k. ú. Prievidza,  pre Máriu 
Gatialovú, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, Prievidza,  za cenu vo výške 11,62 €/m, 

II. odporúča MsZ 
schváliť prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností  v k. ú. Prievidza, 
pozemku parcely reg. CKN č. 1770/12 s výmerou 74 m2 (odčlenený z parcely reg. 



EKN č. 4269, ostatná plocha s výmerou 91 m2) a pozemku parcely reg. CKN č. 
1770/14 s výmerou 50 m2 (odčlenený z parcely reg. EKN č. 4267/3, ostatná plocha 
s výmerou 339 m2, evidovaných na LV č. 10652), ktoré boli odčlenené geometrickým 
plánom č. 3/2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP PRIEVIDZA s.r.o. dňa 
08.01.2020,  pre Máriu Gatialovú, bytom Ul. M. Mišíka 21/12, Prievidza,  za cenu vo 
výške 11,62 €/m2, 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, nakoľko uvedené pozemky sú bezprostredne priľahlé 
k pozemkom žiadateľky, žiadateľka sa o uvedené pozemky dlhé roky stará, udržiava 
ich a kosí na vlastné náklady a je pre mesto nevyužiteľný. 

 
číslo: 22/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Rastislava Dúckeho, trvalý pobyt Banícka ul. č. 71/5, 972 05 Sebedražie, 
o zníženie    navrhovanej kúpnej ceny z 40 €/m2 na 10 €/m2, za odkúpenie 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra E KN č. 4480/23, zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 144 m2 , vedený na LV č. 10652 ( parcela registra C KN 
č. 7839/6, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 145 m2, na ktorú LV nie je 
založený). Z dôvodu žiadateľa, ktorý uvádza že výška navrhovanej kúpnej ceny je 
neakceptovateľná, nakoľko  cez pozemok vedie banská kanalizácia a pri využití 
parcely na stavebné účely by sa v prípade prekládky kanalizácie muselo počítať 
s nemalými finančnými prostriedkami.  

II. mení   
   uznesenie MsR č. 424/19 zo dňa 02. 12. 2019 takto:   v časti II. odporúča MsZ  
 sa text ...,, za cenu 40 €/m2 “.... nahrádza textom ...,, za cenu 30 €/m2 “...              
III. ruší  

uznesenie MsR č. 358/2019 zo dňa 21. 10. 2019. 
 
číslo: 23/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť  spoločnosti AMPA, s.r.o., so sídlom Kľačno 169, 972 15 Kľačno, IČO: 
47184094,  o nájom časti pozemku  z parc. C KN č. 2120/1 v rozsahu výmery 45 m2,  
pred kaviarňou na Námestí slobody 2 v Prievidzi, za účelom prevádzkovania letnej 
terasy, 
b) informáciu, že dňa 30.12.2019 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 
prenechať do nájmu  prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
podľa písmena a) tohto bodu,  časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 2120/1 
v rozsahu výmery 40 m2 , na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so 
záberom počas celého roka,  pre spoločnosť AMPA, s.r.o., so sídlom Kľačno 169, 
972 15 Kľačno, IČO: 47184094, 

II.   odporúča MsZ  
schváliť prenechanie do nájmu dočasne prebytočného majetku mesta: nehnuteľnosti 
v k. ú. Prievidza, časť  pozemku z parcely registra C KN  č. 2120/1 v rozsahu výmery 
40 m2, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého 
roka,  spôsobom  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa,  nakoľko medzi základné úlohy 
mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko 
nájomca bude poskytovať občerstvenie v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť 
obyvateľom mesta, za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 
15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na dobu 
neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú 
výzdobu v okolí vonkajšieho sedenia – terasy a v súlade s platným Regulatívom 



letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách v Centrálnej mestskej zóne 
v Prievidzi, pre  spoločnosť AMPA, s.r.o., so sídlom Kľačno 169, 972 15 Kľačno, IČO: 
47184094. 

 

číslo: 24/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta Prievidza  na určenie výšky nájomného za rok 2020  pre spol. 
2  brothers, s. r. o., Opatovce nad Nitrou 543, za nájom nehnuteľností – 
časti  pozemkov  vo vlastníctve  v meste Prievidza  v k.ú. Prievidza prenajatých NZ č. 
20/16   pre realizáciu projektu „Zelené bicykle“ na  účel   osadenia 
stojanov  pre  „Zelené  bicykle“ v počte 16 ks, v rozsahu výmery 3 m2/1ks stojan (t. j. 
maximálne  5 ks bicyklov) vo výške                        1 €/rok/celý predmet nájmu, 

II.        odporúča MsZ  
schváliť  výšku nájomného  1 €/rok/celý predmet nájmu pre spoločnosť  2 brothers,             
s. r. o., Opatovce nad Nitrou 543,  na  účel   osadenia stojanov  pre „Zelené bicykle“ 
v počte 16 ks, v rozsahu výmery 3 m2/1ks stojan (t. j. maximálne  5 ks 
bicyklov)  s tým, že  výška nájmu sa stanoví do 31.12.2020 a na prelome rokov 2020-
2021 bude  opätovne prehodnotená. 

 
číslo: 25/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
21.11.2019 na základe uznesenia MsZ č. 365/19 zo dňa 28.10.2019 o najvhodnejší 
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného majetku mesta: 
nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza vedené na LV č. 1:  stavba súpisné č. 2668 
nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste vedenú  ako bytový dom -  soc. bývanie 
a pozemok  parcela reg. C KN č. 7809/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
1382 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty, prípojky nn, 
spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej  prípojky,   
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na kúpu 
nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu, 

II.   vyhodnocuje   
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21.11.2019 na základe 
uznesenia MsZ č. č. 365/19 zo dňa 28.10.2019  ako neúspešnú. 

 
číslo: 26/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – 
nehnuteľností stavby súpisné č. 2668 nachádzajúcej sa na Ciglianskej ceste, orient. 
č.  6 a 6A  na LV č. 1 vedenej ako bytový dom a pozemku parcela reg. C KN č. 
7809/23, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou  1382 m², 

II.  odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta previesť prebytočný majetok mesta v k.ú. Prievidza – 
nehnuteľnosti stavbu súpisné č. 2663 nachádzajúcu sa na Ciglianskej ceste na LV č. 
1 vedenú ako bytový dom -  soc. bývanie a pozemok  parcela reg. C KN č. 7809/23, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1382 m² vrátane prípojky vody, kanalizácie, 
kanalizačnej šachty, prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - 
stožiarov a kábelovej prípojky, formou novej obchodnej verejnej súťaže 
s podmienkami: 
1. účel využitia - v súlade s územným plánom mesta Prievidza, 



2. kúpna cena -  minimálne vo výške 372.800,00 € (40% pôvodnej ceny 932.000,00 
€), 

3. termín úhrady kúpnej ceny -  do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
4. víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje vstúpiť do práv a povinností 

prenajímateľa vo vzťahu k nájomcov bytov. 

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

 
číslo: 27/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti ReFrix, s.r.o. so sídlom Pod traťou 9,  Kežmarok o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/28, 
ostatná plocha,  v rozsahu výmery 37 m2, nachádzajúceho sa vedľa prevádzky 
autoumyvárne vo vlastníctve žiadateľa na Ul. olympionikov  v Prievidzi, na účel 
udržiavania okolitého areálu čisto, zveľadenia pozemku a vysadenia ďalšej zelene, 

II. neodporúča  MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 
mesta: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 
3978/28, ostatná plocha   v rozsahu výmery 37 m2,  zapísanej na LV č. 1, 
nachádzajúcej sa na Ul. olympionikov  v susedstve budovy vo vlastníctve žiadateľa,   
pre spoločnosť ReFrix, s.r.o., so sídlom Pod Traťou 9, Kežmarok, na účel  
starostlivosti o pozemok a výsadby  zelene. 

 
číslo: 28/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) žiadosť Soni Žambokrétyovej A – Sport,  Ul. olympionikov 1a,  Prievidza,  
o zníženie rozsahu výmery pozemku parcely reg. C KN č. 3978/28, ostatná plocha, 
prenajatého na základe Nájomnej zmluvy č. 1/2005 v znení dodatkov č. 1 a 2, 
nachádzajúceho sa na Ul. olympionikov 1 v Prievidzi, na 15 m2,  za účelom vysadenia 
zelene,   
b) žiadosť Soni Žambokrétyovej A – Sport, Ul. olympionikov 1a,  Prievidza, o nájom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/29, 
ostatná plocha,  v rozsahu výmery 37 m2, nachádzajúceho sa vedľa prevádzky vo 
vlastníctve žiadateľky na Ul. olympionikov 1 v Prievidzi, na účel vysadenia  zelene 
a starostlivosti o ňu, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť  
a)  zmenu predmetu nájmu  Nájomnej zmluvy č. 01/2005 zo dňa 13.04.2005 v znení 
Doplnku č. 1 a Doplnku č. 2  znížením  rozsahu výmery pozemku parcely reg. C KN 
č. 3978/28, ostatná plocha, na 15 m2 pre Soňu Žambokrétyovú,  s miestom 
podnikania Ul. olympionikov 1, Prievidza,  
b) zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta: 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 3978/29, 
ostatná plocha,  v rozsahu výmery 37 m2, vedeného na LV č. 1, nachádzajúcej sa na 
Ul. olympionikov 1 v susedstve budovy vo vlastníctve žiadateľky,   pre Soňu 
Žambokrétyovú,  s miestom podnikania Ul. olympionikov 1, Prievidza,  na účel  
starostlivosti o pozemok a výsadby  zelene. 

 
číslo: 29/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 



žiadosť spoločnosti BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r. o., so sídlom Košovská 
cesta 20, 971 13  Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časť pozemku  
parcela registra C KN č.  1313/1, zastavané plochy a nádvorie v rozsahu výmery 150 
m2, na účel založenia trávnika a nasadenia okrasnej dreviny. Pozemok sa nachádza 
sa Košovskej ceste, je zaburinený a porastený náletovými drevinami, ktoré mesto 
musí orezávať z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. 
ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra E KN č.  2323/1, ostatné plochy 
v rozsahu výmery  150 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652, podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom, pre  spoločnosť BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM, 
spol. s r. o., so sídlom Košovská cesta 20, 971 13  Prievidza, na účel založenia 
trávnika a nasadenia okrasnej dreviny. 

 
číslo: 30/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r. o., so sídlom Jánošíková ul. 
40068/1, 971 01 Prievidza, o prechod nájmu na spoločnosť SUPER TAXI – MJM taxi            
s. r. o., so sídlom Na karasiny 247/25, 971 01  Prievidza. Predmetom nájmu je 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané 
plochy a nádvorie  s výmerou 30 m2. Pozemok sa nachádza v komplexe autobusovej 
stanice na Ulici T. Vansovej v Prievidzi. Spoločnosť SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r. 
o., má na predmetný pozemok uzatvorený nájomný vzťah na základe Nájomnej 
zmluvy č. 3/2015 zo dňa 29. 04. 2015,  

II. neodporúča MsZ 
 schváliť  

a)  prechod nájmu  zo spol. SUPER TAXI – WHITE TAXI s. r. o., so sídlom 
Jánošíková ul. 40068/1, 971 01 Prievidza,  na spoločnosť SUPER TAXI – MJM taxi  
s. r. o., so sídlom Na karasiny 247/25, 971 01  Prievidza (NZ č. 3/2015 zo dňa 29. 04. 
2015),  
b)  zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 30 m2, v celosti, vedeného na LV č. 1, pre spoločnosť 
SUPER TAXI – MJM taxi s. r. o., so sídlom Na karasiny 247/25, 971 01 Prievidza, na 
účel stanoviska taxi služby. 
 

číslo: 31/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

návrh mesta na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na nájom dočasne prebytočného majetku mesta Prievidza, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 30 m2, nachádzajúci sa v komplexe autobusovej stanici 
na Ulici T. Vansovej v Prievidzi,    

II.  odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok 
mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 2374/10, 
zastavané plochy a nádvorie s výmerou 30 m2, vedeného na LV č. 1, formou 
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  

1. účel využitia: stanovisko taxi služby  
2. nájomné: minimálne vo výške 170,00 €/m2/rok 
3. úhrada nájomného: mesačne  
4. doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou 
5. platná licencia na prevádzku taxi služby  



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

 
číslo: 32/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o ďalšej obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza 
dňa 21. 11. 2019 na základe uznesenia MsZ č. 367/19 zo dňa 28. 10. 2019 
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľností v k. ú. 
Prievidza, a to:  

- objektu bývalej II. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi, súpisné číslo 1935, 
orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva vedeného ako budova školy, druh 
stavby 11, na pozemkoch parcela registra C KN č. 829/13 a č. 829/41, 
pozemkov pod objektom, parcely registra C KN č, 829/13, zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 510 m2 a č. 829/41 zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 37 m2 a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2, všetky nehnuteľnosti sú 
vedené na liste vlastníctva č. 1,  
s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu, 

b) informáciu o doručení 9 súťažných návrhov na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľností podľa písm. a) tohto bodu, súťažné návrhy podali:  
1. spoločnosť Papřok s. r. o., so sídlom Panské Nové Dvory 3731, Frýdek – 
Místek 738 01, ponuka KC: 163 457,00 €, účel: bytové budovy, zapísaná 
2. Marcel Malinčík, trvalý pobyt Alžbetin Dvor 596 Miloslavov, ponuka KC: 
176 160,00 €, účel: podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta, 
k 17. 1. 2020 nezapísaný, 
3. spoločnosť Čeka, s. r. o., so sídlom Jesenského 2885/10 C, 971 01 
Prievidza, ponuka  KC: 201 111,00 €, účel: podnikateľské účely v zmysle 
územného plánu mesta, k 17. 1. 2020 nezapísaná, 
4. spoločnosť DREPA, spol. s. r. o., so sídlom 1. Mája 357/34, 971 01 
Prievidza, ponuka KC: 201 111,00 €, účel: prestavba na bytový dom, zapísaná 
5. spoločnosť  AMC  nehnuteľnosti, s. r. o., so sídlom Ul. Š. Králika  449/9,               
971 01 Prievidza,      
Ponuka  KC: 171 001,00 €, účel: na podnikateľské  účely   v zmysle  
územného plánu  mesta, k 17. 1. 2020 - nezapísaná 
6. spoločnosť Orva color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 12, 971 01 
Prievidza, ponuka  KC: 211 110,50 €, účel: v zmysle územného plánu mesta 
Prievidza, ako rekonštrukcia  budovy na bytové jednotky, zapísaná 
7. spoločnosť  Pohrebníctvo   Dvonč    spol. s r. o.,  so sídlom  Mostová   
356/2, 958 04 Partizánske 4,   ponuka KC: 200 100,00 €,   účel:   
rekonštrukcia  bytových  jednotiek v zmysle územného plánu, zapísaná 
8. Pavol  Kevély  a manželka Ing. Jaroslava, spoločne trvalý pobyt Nevädzová 
č. 8102/6,  960 01   Zvolen,  ponuka   KC:   185 631,00 €,   účel:  
podnikateľské   účely  v zmysle   územného plánu mesta Prievidza – 
rekonštrukcia objektu na byty,  zapísaní 
9.  Bc. Tomáš Danihel, trvalý pobyt Riečna 19, 971 01 Prievidza, ponuka KC: 
163 000,00 €, účel: podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta 
Prievidza, k 17. 1. 2020 nezapísaný,   

II.  vyhodnocuje  
ďalšiu obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na 
základe uznesenia MsZ č. 367/19 zo dňa 28. 10. 2019 ako úspešnú, najvhodnejší 
súťažný návrh na prevod nehnuteľností podľa písm. a) predložila spoločnosť: Orva 
color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 12, 971 01 Prievidza, 

III. žiada primátorku mesta  



       uzavrieť kúpnu zmluvu so spoločnosťou Orva color, s. r. o., so sídlom Bojnická cesta 
12, 971 01 Prievidza, ktorej súťažný návrh na uzavretie zmluvy na prevod 
nehnuteľností v ďalšej obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom Prievidza dňa 
21. 11. 2019 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 367/19 zo 
dňa 28. 10. 2019 bol vyhodnotený ako najvhodnejší s podmienkami:  

1. účel využitia: v zmysle územného plánu mesta Prievidza ako rekonštrukcia budovy na 
bytové jednotky   

2. kúpna cena objektu: 147 657,00 € 
3. kúpna cena pozemkov vo výške: 41,50 €/m2, za pozemky spolu vo výške: 63 453,50 

€     
kúpna cena spolu: 211 110,50 €  

4. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
 

číslo: 33/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

a) informáciu o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej mestom Prievidza dňa 21. 11. 
2019 na základe uznesenia MsZ č. 344/19 zo dňa 30. 09. 2019 o najvhodnejší návrh 
na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedenej na liste 
vlastníctva č. 1, a to:  
pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s výmerou 8 602 m2,                
v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi v areáli priemyselného parku,  
s účelom prevodu na podnikateľské účely v zmysle územného plánu. 
b) informáciu o nedoručení žiadneho súťažného návrhu na uzavretie zmluvy na 
prevod nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto bodu.  

II.      vyhodnocuje  
obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza dňa 21. 11. 2019 na základe 
uznesenia MsZ č. 344/19 zo dňa 30. 09. 2019 ako neúspešnú, nebol podaný žiaden 
súťažný návrh.  

 
číslo: 34/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

     návrh mesta na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. 
ú. Prievidza, a to pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy 
s výmerou 8602 m2 v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici v Prievidzi v areáli 
priemyselného parku,  

II.     odporúča MsZ  
schváliť  zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť                     
v k. ú.      Prievidza, a to pozemok parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy 
s výmerou 8602 m2 v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1, formou  opakovanej 
obchodnej verejnej súťaže s podmienkami:  

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

2.    kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 11,24 €/m2 ( 80 % z pôvodnej 

ceny          podľa ZP č.  162/2019 )  

3.    termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,  

4.   povinnosť kupujúceho uzatvoriť zmluvu na služby so spol. SMMP, s. r. o.,  Prievidza 

súčasne s kúpnou zmluvou,  

5.   kupujúci berie na vedomie, že bol predávajúcim upozornený, na základe vyjadrenia 

správcu SMMP, s. r. o., Prievidza, že hoci v katastri nehnuteľnosti je vecné bremeno 

zapísané, momentálne jestvujúce inžinierske siete sú kapacitne nevyhovujúce a  nie 



sú využiteľné na realizáciu prípojok. Kupujúci je povinný si prípojky zabezpečiť na 

vlastné náklady. 

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

 
číslo: 35/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti A T.O.S. LR,  s.r.o., so sídlom Lúčna ul. 8, 971 01  Prievidza, 
o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemku  parcela registra C KN č.  8122/21, 
orná pôda s výmerou 5 403 m2, na účel výstavby prevádzkovej haly. Pozemok sa 
nachádza neďaleko Riečnej  ulice mimo zastavaného územia obce, 

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. 
ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č.  8122/21, orná pôda s výmerou 5 403 
m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre  spoločnosť A T.O.S. LR,  s.r.o., so 
sídlom Lúčna ul. 8, 971 01 Prievidza, na účel výstavby prevádzkovej haly. 

 
číslo: 36/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

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,  

II.       odporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť                  
v   k. ú. Prievidza,  časť  pozemku  parcela  registra    C  KN č.  1161/2, záhrady                      
v rozsahu výmery 90 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom, pre 
Ing. Máriu Halahyjovú,  trvalý pobyt Ul. A. Sládkoviča č. 15/15,  971 01  Prievidza, za 
cenu 20 €/m2 alebo za cenu podľa ZP, spôsobom ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa,  na účel  rozšírenia záhrady. 

 
číslo: 37/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

žiadosť Technických služieb mesta Prievidza, s.r.o., Košovská cesta 1, Prievidza,  
o majetkovoprávne usporiadanie v rámci výkonu prevádzky verejného osvetlenia 
starých stĺpov s podzemným káblom, ktoré boli napojené na objekt bývalej mliekarne 
na Ulici J.I.Bajzu. Jeden stĺp sa nachádza na časti pozemku parcela registra CKN č. 
5156/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 957m2 zapísaný na LV č. 3345 vo 
vlastníctve PM Immobilien, s.r.o., Bánovce nad Bebravou a druhý stĺp sa nachádza 
na pozemku, parcela registra CKN č. 5156/7, ostatná plocha vo výmere 75m2, 
zapísaný na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Prievidza. Časť tejto ulice nie je vôbec 
osvetlená, a preto žiadajú tieto stĺpy a pozemok majetkovoprávne usporiadať,  

II. odporúča MsZ 
schváliť majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku parcela registra CKN č. 
5156/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 1m2, zapísaný na LV č. 3345 
vo vlastníctve PM Immobilien, s.r.o., Bánovce nad Bebravou a to formou nájmu za 1€ 
jednorazovo za celý predmet nájmu a majetkovoprávne usporiadanie dvoch starých 
stĺpov s podzemným káblom na Ulici J.I.Bajzu bezodplatným prevodom do majetku 
mesta.  



 
číslo: 38/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                                                                           

a) informáciu o areáli Zberných surovín Žilina, a. s., na ktorý je uzavretá platná 
Nájomná zmluva č.  36/2012 na pozemku parcela registra C KN č. 5403, s celkovou 
výmerou  1 677 m2,  zastavané plochy a nádvorie. Predmetom nájomnej zmluvy je 
časť pozemku s výmerou 1 400 m2. Nájomca Zberné suroviny Žilina, a. s. platí 
nájomné v zmysle NZ.  Areál je už niekoľko rokov prázdny, neudržiavaný a chátra. 
Nájomca predložil mestu Znalecký posudok č. 63/2017, vyhotovený znalcom 
z odboru Stavebníctvo Ing. arch. Branislavom Baluchom, kde všeobecná hodnota 
stavby, budovy súpisné č. 505 vo vlastníctve spoločnosti na pozemku mesta je 
53 044,13 €, oplotenie má hodnotu 3 880,86 € a ostatné vonkajšie úpravy hodnotu 
8 695,03 €, teda všeobecná hodnota podľa tohto znaleckého posudku na 
nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti predstavuje sumu 65 620,02 €. 
Mestská rada v Prievidzi dňa 21. 10. 2019 uznesením č. 369/19 uložila právnej 
kancelárii zabezpečiť vyhotovenie nového znaleckého posudku.  
Znalecký posudok č. 13/2019 bol vypracovaný znaleckou organizáciou AUDING, s. r. 
o., Bojnická cesta č. 35, 971 01  Prievidza, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie 
odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Adolfom Daubnerom. 
Objekt na rozdiel od znaleckého posudku predloženého spoločnosťou Zberné 
suroviny Žilina, a. s., rozdelil na 2 časti, a to na kancelárske priestory a sklad. 
Všeobecná hodnota objektu je  61 382,40 €  a pozemku 48,32 €/m2. 
b) informáciu, že spol. Zberné suroviny Žilina, a.s., neakceptovala ponuku mesta na 
kúpnu cenu vo výške 52 175 €, 

II.  ukladá právnej kancelárii 
rokovať so spol. Zberné suroviny Žilina, a. s., o ponuke mesta na odkúpenie 
nehnuteľností v ich vlastníctve, nehnuteľnosti umiestnené na pozemku v k. ú. 
Prievidza, parcela registra C KN č. 5403, vo vlastníctve mesta, a to za cenu vo výške 
65 % (39 898,56 €) z hodnoty vychádzajúcej zo Znaleckého posudku č. 13/2019, 
vypracovaného znaleckou organizáciou AUDING, s. r. o., Bojnická cesta č. 35, 971 
01 Prievidza, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, 
Ing. Adolfom Daubnerom.  

 
číslo: 39/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                                                                           

opakovanú žiadosť Ing. Martina Maslena, trvalý pobyt Jánošíkova ulica č.  3058/13A, 
971 01 Prievidza a manželky Ing. Marcely Maslenovej, trvalý pobyt Námestie SNP č. 
49/26, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti  
pozemku parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 211 m2, 
prípadne zmenšenú výmeru v rozsahu 132 m2,  na účel rozšírenia záhrady. Pozemok 
sa nachádza na Rovnej ulici v Prievidzi,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. 
ú. Prievidza, časť  pozemku parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha  
v rozsahu výmery 211 m2, prípadne zmenšenú výmeru v rozsahu 132 m2, podľa 
skutočného zamerania geometrickým plánom, pre Ing. Martina Maslena, trvalý pobyt  
Jánošíkova ulica č.  3058/13A, 971 01 Prievidza a manž. Ing. Marcelu Maslenovú, 
trvalý pobyt Námestie SNP č. 49/26, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, na účel 
rozšírenia záhrady.  

 
číslo: 40/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                                                                           



žiadosť Ing. Mariána Okresu a manželky, spoločne trvalý pobyt Jánošíková ulica  č. 
542/11, 971 01  Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemku 
parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha v rozsahu výmery 53 m2, na 
zriadenie vstupu na priľahlé nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Pozemok sa nachádza na 
Rovnej ulici v Prievidzi,  

II. neodporúča MsZ 
schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. 
ú. Prievidza, časť  pozemku parcela registra C KN č. 2857/38, ostatná plocha  
v rozsahu výmery 53 m2, podľa skutočného zamerania geometrickým plánom pre Ing. 
Mariána Okresu a manželku, spoločne trvalý pobyt Jánošíková ulica č. 542/11,  971 
01 Prievidza, na účel zriadenia vstupu.  

 
číslo: 41/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                                                                           

opakovanú žiadosť Jozefa Privitzera a manž., spoločne trvalý pobyt Krížna ulica                     
č. 698/8, 971 01  Prievidza, o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Malá Lehôtka, časti pozemku 
parcela registra C KN č. 164, zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 168 m2 

alebo 94 m2, na účel  zriadenia záhrady, 
II.       neodporúča MsZ 

schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. 
ú. Malá Lehôtka, časť  pozemku parcela registra C KN č. 164, zastavaná plocha a 
nádvorie v rozsahu výmery 168 m2 alebo 94 m2,  pre Jozefa Privitzera a manž., 
spoločne trvalý pobyt Krížna ulica č. 698/8, 971 01 Prievidza, na účel zriadenia 
záhrady.  

 
číslo: 42/20 
Mestská rada 
I. berie na vedomie                                                                                           

aktuálnu informatívnu správu o ďalšom postupe v právnej veci  o náhrade škody na 
zdraví z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia obyvateľky mesta Prievidza 
uplatnenej na Okresnom súde Prievidza v súdnom konaní sp. zn. 10C/21/2013,  

II.   odporúča MsZ    
zrušiť uznesenie MsZ č. 419/19 zo dňa 09.12.2019 o neschválení podania odvolania 
proti Rozsudku Okresného súdu Prievidza sp. zn. 10C/21/2013 zo dňa 14.11.2019 vo 
veci náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia s príslušenstvom.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenia 

Mestskej rady v Prievidzi 
zo dňa 20. 01. 2020 

od 1 do 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................     .................................................. 
      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  21. 01. 2020 
 
 
 

 

 

 



Výpis hlasovania členov Mestskej rady v Prievidzi 
 

zo dňa 20.1.2020 
 
číslo uznesenia: 1/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 2/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 3/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 4/20 
 
  Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 5/20 
 
  Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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:  6/20 
 
  Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 7/20 
 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 8/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 9/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 10/20 
 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 11/20 
 
 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: 12/20 
 
 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 

 

 
 
 
 
číslo uznesenia: 13/20 
 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 14/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 15/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 16/20 
 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 17/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

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  

 



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

 

 

číslo uznesenia: 18/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

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 

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

 

 
 
 
 
číslo uznesenia: 19/20 
 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

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

 

 

číslo uznesenia: 20/20 
 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 



5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

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

 

 

 

číslo uznesenia: 21/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 22/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 23/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 24/20 
 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 25/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 26/20 
 
 
Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Neprítomný 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 27/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Zdržala sa 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
 
Prítomní: 7 
Hlasovanie: Za:0   Proti:6    Zdržal sa: 1 

 

 

 

 

 

 

číslo uznesenia: 28/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Zdržala sa 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
 
Prítomní: 7 



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

 
 
číslo uznesenia: 29/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
 
Prítomní: 7 
Hlasovanie: Za: 0  Proti: 7      Zdržal sa: 0 

 

 

 

číslo uznesenia: 30/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

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

 

 

 

 

 

 

číslo uznesenia: 31/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Zdržal sa 

2 Katarína Čičmancová Za  

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

 

 

číslo uznesenia: 32/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za  

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: 7 
Hlasovanie: Za: 7  Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 33/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za  

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Neprítomná 

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: 34/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Zdržal sa 

2 Katarína Čičmancová Za  



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: 7 
Hlasovanie: Za: 6  Proti: 0      Zdržal sa: 1 

 

 

číslo uznesenia: 35/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
 
Prítomní: 7 
Hlasovanie: Za: 0  Proti: 7      Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 36/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 7 
Hlasovanie: Za: 7  Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

číslo uznesenia: 37/20 



 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 7 
Hlasovanie: Za: 7  Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 38/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 7 
Hlasovanie: Za: 7  Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 

číslo uznesenia: 39/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
 
Prítomní: 7 
Hlasovanie: Za: 0  Proti: 7      Zdržal sa: 0 

 

 

 

 



 

 

 

číslo uznesenia: 40/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Proti 

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
 
Prítomní: 7 
Hlasovanie: Za: 0  Proti: 7      Zdržal sa: 0 

 

číslo uznesenia: 41/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Proti 

2 Katarína Čičmancová Proti 

3 PaedDr. Kvetoslava Ďurčová Proti 

4 JUDr. Petra Hajšelová Zdržala sa  

5 Ing. Branislav Bucák Proti 

6 Helena Dadíková Proti 

7 Ing. Ľuboš Jelačič Proti 

 
 
Prítomní: 7 
Hlasovanie: Za: 0  Proti: 6      Zdržal sa: 1 

 

číslo uznesenia: 42/20 
 
 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Za 

2 Katarína Čičmancová Za 

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: 7 
Hlasovanie: Za: 7  Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

P r e z e n č n á    l i s t i n a 
zo zasadnutia Mestskej rady v Prievidzi zo dňa   20. 01. 2020  

 

 
Začiatok zasadnutia:   8.00 h 
Ukončenie zasadnutia: 12.50 h 
          Podpis: 
 
 
JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta              
 
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ     
 
Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová – hl. kontrolórka mesta   
 
JUDr.  Róbert Pietrik – ved. právnej kancelárie      
 
Ing. Naďa Prilinská –   ved. kanc. prednostu MsÚ    
 
 
 
Členovia  MsR        Príchod:    Odchod:  Podpis: 
 
 
Ing. Branislav Bucák                8. 00 h  12.50 h 
 

 
Helena Dadíková        8. 00 h  12.50 h 
 

 
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová     8. 00 h  12.50 h 
 

 
Katarína Čičmancová        8. 00 h  12.50 h 
    
             
JUDr. Petra Hajšelová        8. 00 h  12.50 h 
 
 
Ing. Ľuboš Jelačič                     8. 00 h 12.50 h     
 
 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.  11. 30 h 12.50 h 


